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Pääkirjoitus

KARI NEILIMO, JOHTOKUNNAN

PUHEENJOHTAJA

Oi maamme, Suomi, synnyinmaa, soi, sana kultainen.
Ei laaksoa, ei kukkulaa, ei
vettä, rantaa rakkaampaa,
kuin kotimaa tää pohjoinen,
maa kallis isien.

Sinivalkoisten juhlien
jälkeen katse tulevaisuuteen
Tampereen Suomalaisen Klubin,
meidän klubimme, juhlavuosi huipentui Tampereen yliopistolla pidettyyn pääjuhlaan 22.9.2011, jolloin oli kulunut päivälleen 120 vuotta klubimme perustamisesta. Oli
upeaa aistia juhlan tunnelma ja kokea jäsenten runsas mukanaolo juhlissa. Juhlahan oli ensisijaisesti jäsenkuntamme juhla. Sinivalkoinen
suomalaisuus tuli juhlan ohjelmassa klubin toiminta-ajatuksen ja jäsenistön arvojen mukaisella tavalla esille.
Hieno oli myös se tunnelma, joka syntyi klubillamme monien ihmisten ja yhteisöjen onnitellessa
klubiamme vuosimerkkipäivämme
johdosta. Klubin toimintaa arvostetaan myös ympäristössämme.
Vuosijuhlassa katse suuntautuu
usein menneisiin vuosikymmeniin
ja vuosiin. Arvioidaan menneisyyden onnistumisia, keskeisiä toimijoita, aikaansaannoksia ja myös
epäonnistumisia. Tampereen Suomalaisen Klubin menneisyyden
120-vuotinen polku on ollut menestyksellinen. Klubin tuloksellisuutta voidaan arvioida ensisijaisesti siitä näkökulmasta, miten olemme on-
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nistuneet toiminta-ajatuksemme
toteuttamisessa. Klubin perustamisvuosien jälkeen onnistuimme
suomalaistamaan Tampereen kaupungin kunnallishallinnon ja -politiikan. Olimme vahvasti mukana itsenäistymisajan tapahtumissa Tampereella viemässä Suomea kohti itsenäisyyttä. Näin oli kaksi klubin
keskeistä suurta tavoitetta toteutettu.
Itsenäisyyden ajan ensimmäisinä vuosikymmeninä klubi keskittyi
suomalaisen yritystoiminnan tukemiseen, teatterin, taiteen ja sivistyksen edistämiseen mm. olemalla mukana Tampereen työväenopiston perustamisessa. Kansakuntaa
rakennettiin työn ja sivistyksen voimin. Raskaina sotavuosina monet
klubin jäsenet olivat mukana puolustamassa isänmaata ja useat uhrasivat henkensä isänmaan ja vapauden hyväksi. Suomi säilytti näiden uhrausten ansiosta itsenäisyytensä ja siniristilippu voitiin sotien
jälkeen ylväästi nostaa salkoihin.
Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä klubin toiminnan teemoista nousivat esille jälleenrakentaminen,
markkinatalouden puolustaminen

sekä Suomen ja suomalaisuuden
asemointi kansainvälistyvän maailman viitekehystä vasten. Hyvinvointivaltio ja tietoyhteiskunta syntyivät. Suomi siirtyi Euroopan unionin ytimeen. Suomalaisuutta ja suomalaista kulttuuria piti taas katsella, puolustaa ja kehittää uusista näkökulmista. Näin on myös viime
vuosina ja vuosikymmeninä klubin
toiminnassa tapahtunut. Koko ajan
Tampereen Suomalainen Klubi on
pyrkinyt olemaan tiiviisti mukana
kulloisessakin ajassa tulkiten ja
edistäen suomalaisuuden ja suomalaisen kulttuurin aatetta ajan taustaa vasten. Olemme pystyneet
muuttumaan ja kehittämään toimintaamme modernilla tavalla,
vaikka olemme samanaikaisesti halunneet, ja myös kyenneet, pitämään kiinni toimintamme perusarvoista.
Nyt juhlien jälkeen on syytä
suunnata katse tulevaisuuteen. Millainen on klubimme seuraavien
vuosien aikana ja missä ovat toimintamme painopisteet?
Myös tulevina vuosina klubi on
jäseniään varten. Se tulee olemaan
mielenkiintoisten esitelmien pito-

paikka ja yhteiskunnallisen keskustelun herättäjä ja jäsenistön aktivoija ja tiedon lisääjä klubin toiminta-ajatuksen puitteissa. Klubi pyrkii myös yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen vaikuttamiseen keskustelujensa ja aloitteidensa kautta.
On selvää, että klubi tulee edelleenkin tarjoamaan klubin jäsenille monenlaisia harrastusmahdollisuuksia kerhotoiminnan muodossa. Klubin tilat klubihuoneineen ja ravintoloineen ovat jäsenistön käytettävissä. Tampereen Suomalaisen Klubin jäsenten on myös tulevaisuudessa koettava klubin aate, toiminta ja
klubitilat omikseen. Jos näin tapahtuu, klubi voi jatkaa toimintaansa
vahvana ja dynaamisena myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä
suomalaisuuden puolesta. Meillä on
upea aate vaalittavanamme.
Klubin johtokunta on valinnut lähivuosille eräitä sellaisia toiminnan painopistealueita, joilla klubi
pyrkii aktiivisesti ja monin eri toimintamuodoin edistämään suomalaisuuden aatetta. Pyrimme olemaan määrätietoisesti mukana siirtämässä suomalaisen klubin arvoja ja perinteitä, suomalaisuutta ja
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suomalaista kulttuuria, nuorille sukupolville sitä ajan hengessä tulkiten. Mikä suomalaisuudessa on tärkeää, puolustettavaa ja kehitettävää nykyisessä
globaalin kulttuurin maailmassa, jossa vahvat suurvaltojen
kulttuurit uhkaavat jyrätä pienet kieli- ja kulttuurialueet alleen? Ovatko koulutus ja osaaminen lopultakin ne tekijät, joiden varaan Suomen hyvinvointi
tulevaisuudessa rakennetaan.
Tässä työssä pyrimme olemaan
aktiivisia keskustelijoita ja toimijoita.
Sinivalkoinen, ihmiskasvoinen omistajuus ja yrittäjyys
muodostavat toisen tärkeän painopistealueen lähivuosina. Onko omistuksella väliä? Luultavasti on. Tampereen Suomalainen Klubi haluaa olla mukana
edistämässä tamperelaisen ja
pirkanmaalaisen yritystoiminnan kehitysedellytyksiä lähivuosina. Suomalainen yrittäminen
kaipaa tukijoita lähivuosinakin.
Viime kädessä kuitenkin lapset ja nuoret tekevät tulevaisuuden Suomen. Klubin yhtenä tulevien vuosien toiminnan painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Jokaisella lapsella pitää olla oikeus turvalliseen ja hyvään
lapsuuteen. Tätä teemaa ja siihen liittyviä toimintoja pyrimme pitämään esillä klubissamme. Korostamme myös, että suomalaisessa yhteiskunnassa on
oltava kykyä pitää huolta myös
heikompiosaisista.
Meillä on hieno klubi ja aate. Jäsenkuntamme on kasvava
ja aktiivinen. Tampereen Suomalainen Klubi kiinnostaa ihmisiä. Menestyäksemme tulevina
vuosina tarvitsemme klubiin
uusia jäseniä. Jäsenten on tietysti täytettävä vaatimuksemme
ja omattava arvomaailmamme.
Erityisesti meidän on saatava
joukkoomme nuoria ihmisiä,
miehiä ja naisia, edistämään toimintamme tavoitteita ja klubin
arvoja. Jos näin tapahtuu, voimme luottavaisin mielin katsoa
suomalaisuuden ja suomalaisen
kulttuurin tulevaisuuteen.

Tampereen
Suomalainen Klubi ry
Puutarhakatu 13,
33210 Tampere, (03) 212 3150
www.tampereensuomalainenklubi.fi

Lapset ja Suomen liput
Kuvaaja: Ville Saha

Klubin johtokunta
• Johtokunnan puheenjohtaja
Vuorineuvos Kari Neilimo
kari.neilimo(at)kolumbus.fi
• Johtokunnan varapuheenjoht.
Hallintotieteiden tohtori
Pasi-Heikki Rannisto
pasi-heikki.rannisto(at)uta.fi
• Klubin esimies
Hallintotieteiden maisteri
Timo Tulosmaa
timo.tulosmaa(at)sci.fi
• Klubin varaesimies
Ylimetsänhoitaja
Markku Rauhalahti
rauhalahti(at)kolumbus.fi
• Johtokunnan muut jäsenet
Professori Risto Harisalo
Hallintopäällikkö Jaana Jääheimo
Tekniikan tohtori Matti Kataja
Yhteysjohtaja Kirsi Koski
Kauppatieteiden maisteri
Vesa Rinkinen
• Johtokunnan sihteeri
Apulaisjohtaja Piritta Laurila
piritta.laurila(at)rautasoini.fi
0207 288 557
To i m i k u n t i e n
puheenjohtajat
* Hallinto- ja taloustoimikunta
Erkki Uusi-Rauva
erkki.uusi-rauva(at)kolumbus.fi
• Biljardikerho
Seppo Leskinen
sepe1(at)elisanet.fi
• Golfkerho
Veijo Sinkkonen
veijo.sinkkonen(at)pp.inet.fi

• Keskiviikkokerho
Seppo Leskinen
sepe1(at)elisanet.fi
• Kirjanmerkki
Inkeri Haarla-Kettunen
inkeri.haarla-kettunen(at)
pp.inet.fi
• Klubinaiset
Jaana Jääheimo
jaana.jaaheimo(at)varala.fi
• Ruutiukot
Vesa Rinkinen
rinkiset(at)kotiposti.net
Ty ö r y h m i e n p u h e e n j o h t a j a t
• Informaatioteknologiatyöryhmä
Matti Kataja
matti.kataja(at)iki.fi
• Jäsentyöryhmä
Jyrki Pentinlehto
jyrki.pentinlehto(at)ttt.fi
• Ohjelmatyöryhmä
Timo Tulosmaa
timo.tulosmaa(at)sci.fi
• Tiedotustyöryhmä
Markku Rauhalahti
rauhalahti(at)kolumbus.fi
Jäsenkirjuri
Emeritus rehtori
Seppo Lehtinen
044 377 3870
susisepe(at)gmail.com
Klubin taloudenhoitaja
Toimitusjohtaja Olli Rusila
045 137 9038
olli.rusila(at)rusila.inet.fi
Ravintola
Ravintoloitsijat
Seija ja Matti Karppanen
(03)212 3150, 0500 733 642
tilaukset(at)
ravintolasuomalainenklubi.fi
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Kari Neilimo, Klubin puheenjohtaja

Tervetuloa juhlaan
Tähän klubin historian kaareen
liittyy suuri määrä toimintaa ja
toimijoita, joista monet ovat jääneet pysyvästi kansalliseen ja paikalliseen historiaan merkittävinä henkilöinä ja kehityksen edistäjinä. Kaikki klubin jäsenet ovat
kuitenkin olleet osaltaan viemässä eteenpäin Tampereen Suomalaisen Klubin päämääriä omalla
toiminnallaan. Heistä jokainen
on klubin aatteen edistäjä – nykysymboliikalla ”siniristilipun
kantaja”.
Päivälleen 120 vuotta sitten,
22.9.1891, pidettiin Tampereella Tampereen Suomalaisen Klubin perustava kokous. Kokouksessa Klubin ensimmäiseksi esimieheksi valittiin tohtori G.R. Idman
ja varaesimieheksi kunnallisneuvos C.W. Åkerlund. Klubin perustajat olivat liikemiehiä, mutta
klubin toimintaan liittyi varsin
pian mukaan virkamiehiä ja työväestöäkin.
Tampereen Suomalaisen Klu-
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Varsin pitkä ja monisäikeinen on se historian, tavoitteiden, saavutusten, onnistumisten ja epäonnistumistenkin ajallinen kaari, joka on piirrettävissä tänään
120-vuotisjuhliaan viettävän Tampereen
Suomalaisen Klubin perustamisvuodesta
1891 nykyiseen vuoden 2011 maailmaan.

bin toiminta-ajatus on sen perustamisesta alkaen pysynyt likimain samana, vaikka toimintaajatuksen tulkinnalliset painotukset ovat vuosien ja vuosikymmenten aikana vaihdelleet. Klubin toiminta-ajatuksen kantava
voimana on ollut ja on yhä ”suomalaisuuden ja suomalaisen kulttuurin edistäminen”. Klubi on
pyrkinyt, pyrkii tänä päivänä ja
myös tulevina vuosina syventämään kansallista aatteellista,
kulttuurista sekä taloudellista
tietämystä ja kansainvälisen vuo-

rovaikutuksen ymmärtämistä.
Klubi toimii ajattelun suunnannäyttäjänä ja yhteiskunnallisena
vaikuttajana. Tämä toiminta-ajatus on vuosikymmenten ajan ohjannut kirkkaan majakan tavoin
klubin toimintaa. Voimme aidosti olla ylpeitä upeasta toimintaajatuksestamme.
Toiminnan alkuvuosikymmeninä klubin toiminta keskittyi luonnollisesti suomalaisuusaatteen
edistämiseen Tampereella. Kunnallispolitiikkaan ja kunnalliseen
vallankäyttöön haluttiin tasaver-

taisuutta, enemmän suomalaista
näkökulmaa ja suomen kielen
aseman vahvistamista kunnalliselämässä. Ruotsinkielisen eliitin
valta-asema ja harvainvalta haluttiin murtaa kaupungissa, jossa perustamisvuonna oli 18000
asukasta, joista ruotsinkielisiä oli
vajaat tuhat. Suomalaisuusaatteen edistäminen oli 1890-luvun
klubilaisten ensisijainen tavoite.
A.I. Arwidssonin lause ” Ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi
emme halua tulla, olkaamme siis
suomalaisia ” kuvasi hyvin tuon
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Arvoisat juhlavieraat,

Kunniajäsenten onnittelut 120-uotiaalle Klubille; oikealta
kunniajäsenet Allan Kuusisto, Paavo Hoikka, Jyri Borgenström ja Matti Hokkanen sekä johtokunnan varapuheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto, puheenjohtaja Kari Neilimo, esimies
Timo Tulosmaa ja varaesimies Markku Rauhalahti. Kuva:
Seppo Leskinen.
ajan ilmapiiriä myös Tampereen
Suomalaisessa Klubissa. Suomalaisen puolueen toiminta aktivoitui Tampereella klubin perustamisen jälkeen ja tiivis aatteellinen sekä arvoyhteys alueen kehittyvään sanomalehteen, Aamulehteen, vahvistui.
Suomalaisuusaatteen rakentamisen vuosikymmeniä seurasi
klubin historiassa toinen suuri
kehitysvaihe - itsenäisyyden aika
ja sen rakentamisen vuosikymmenet. Klubi oli vahvasti itsenäisen Suomen asian ajaja.” Irti Venäjästä ”- ohjelma luotiin klubissa jo syksyllä 1917. Itsenäisen
Suomen tasavallan syntyminen
merkitsi suomalaisille ja klubin
jäsenille suuren unelman toteutumista.
Kun nuoren tasavallan demokraattista toimintamallia koeteltiin 1920- ja 1930-luvuilla, saavuttivat tyrskyt myös Tampereen
Suomalaisen Klubin. Lopulta demokratia voitti niin yhteiskunnassa kuin klubissakin. Alkoi kolmas suuri kehityskaaren aika –
sinivalkoisen ihmiskasvoisen yrittämisen ja kulttuurin tukemisen
aikakausi klubin historiassa.
Emil Aaltonen, Rafael Haarla,
J.N. Salminen ja Soljien perhe
ovat esimerkkejä tuosta aikakaudesta, joka jatkuu monella taval-

la nykyäänkin. Vastuullinen yritystoiminta, kirjastolaitoksen,
teatteritoiminnan ja työväenopiston perustaminen ovat olleet
asioita, joissa Tampereen Suomalainen Klubi on ollut vahvasti mukana sekä yhteisönä että yksittäisten jäsentensä kautta.
Sotien vuodet jättivät syvät jäljet klubin jäsenkuntaan. Moni jäsen uhrasi henkensä isänmaan
puolesta, useat haavoittuivat ja
vielä useammat menettivät läheisiään. Uhraukset mahdollistivat
kuitenkin itsenäisyyden säilyttämisen. Siniristilippu liehui sotienkin jälkeen lipputankojen saloissa.
Sotien jälkeinen aika toi mukanaan klubin toimintaan neljännen historiallisen kaaren - kansainvälisyyden, hyvinvointi-Suomen ja tietoyhteiskunnan. Suomi asettui osaksi läntistä maailmaa ja lopulta Euroopan yhteisön ytimeen. Suomalaisuus ja
suomalaisen kulttuurin edistäminen saivat uusia ulottuvuuksia ja
moderneja tulkintoja. Klubin toiminnassa tämä ” Suomi ja suomalaisuus kansainvälisessä viitekehyksessä”- historiankaari on parin viimeisen vuosikymmenen aikana näkynyt klubin keskustelu- ja aktiviteettiteemoissa monella tavalla.

Meidän on ymmärrettävä menneisyys ja tunnettava juuremme.
Tampereen Suomalaisen Klubin jäsenet voivat aidosti olla ylpeitä siitä valtavasta kehityksestä, joka on tapahtunut klubin 120vuotisen historian aikana yhteiskunnassamme. Itsenäinen ja vapaa Suomi on syntynyt, meillä on oma valtakunta, omat puolustusvoimat, oma äidinkielemme ja kansallinen kulttuurimme ja
siniristilippumme yhteisenä kansallisena symbolina. Klubin perustajien unelmat ja visiot ovat toteutuneet varmasti yli perustajien odotusten.
Olemmeko siis tehneet tehtävämme ja saavuttaneet asettamamme tavoitteet Tampereen Suomalaisena Klubina? Tarvitaanko yhä Tampereen Suomalaista Klubia?
Varmasti tarvitaan.
Jäsenmäärältään kasvavassa Tampereen Suomalaisessa Klubissa on nyt liki 900 jäsentä, joista noin 10% on naisia. Klubin
toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi myös tulevina vuosina tarvitsemme klubiin uusia jäseniä, erityisesti nuoria ihmisiä, miehiä ja naisia, jotka voivat hyväksyä klubin toiminnan arvot ja ovat
kykeneviä edistämään klubin aatteellisia tavoitteita tulevina
vuosina ja vuosikymmeninä.
Suomalaisen kulttuurin ylläpito ja edistäminen kaipaavat edelleenkin tukijoita, puolestapuhujia ja vaikuttajia, muuten jäämme ylikansallisten toimijoiden jalkoihin. Suomalaisella Klubilla on paljon tehtävää suomalaisen kulttuurin kehittämisessä ja
vahvistamisessa osana kansainvälistä maailmaa. Uskomme koulutuksen ja sivistyksen voimaan kansallisena ja kansainvälisenä menestystekijänä Suomalaisuuden edistäminen on suomalaisten tehtävä.
Tampereen Suomalainen Klubi on tietoisesti valinnut tulevien
vuosien toiminnan yhdeksi painopisteeksi sinivalkoisen suomalaisen yrittäjyyden edistämisen markkinatalouden maailmassa.
Uskomme, että suomalainen omistajuus on tulevaisuudessakin
asia, jota kannattaa tukea ja edistää. Tässä toiminnassa haluamme olla mukana.
Lapset ja nuoret tulevat tulevina vuosina ja vuosikymmeninä
rakentamaan Suomea. Tampereen Suomalainen Klubi haluaa
olla mukana siirtämässä suomalaisuuden aatteellista perintöä
heille modernilla tavalla sitä tulkiten ja samalla varmistaen sen,
että heillä kaikilla on mahdollisuudet hyvään ja turvalliseen lapsuuteen ja nuoruuteen.

Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi sinivalkoiseen 120-vuotisjuhlaamme! Olette sydämellisesti tervetulleita!
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Pasi-Heikki Rannisto, Klubin varapuheenjohtaja

Puhe suomalaisuudelle

Aika, jolloin tuleva jäsenemme
Severi Nuormaa kirjoitti runojaan, oli vahvaa suomalaisuuden
nousun aikaa. Ja aina, kun uutta vahvaa aatetta luodaan, kuuluvat siihen aikaan myös voimakkaat tunteet, niin voitot kuin ristiriidatkin. Näin oli myös suomalaisuusaatteen aamuhetkinä.
Taistelu suomen kielen ja omien
oikeuksien puolesta yhdisti jonkin aikaa suomalaismielisiä ja
suomalaisuusaatteen siipien suojassa oli hyvä kokoontua niin raittiusväen, työväen kuin kansansivistäjienkin. Tuo aika oli suurten aatteiden ja tunteiden aikaa.
Se myös purkautui vaikeimmalla
mahdollisella tavalla: vapaussotana, jonka seurauksena Suomen
vastasyntynyt valtio suurin uhrauksin lunasti suomalaisuudelle isänmaan.
Tampereen Suomalainen Klubi vaikutti merkittävästi Tampereen kehitykseen itsenäisyyden
aikaa edeltävänä ja seuranneina vuosikymmeninä. Suomenmielisten asema vahvistui ja suomalaisuuden arvoille tärkeitä asioita ajettiin. Tuona aikana saatiin
Tampereelle niin palolaitos, kirjasto kuin työväenopistokin.
Suomalaisuuden keskeiset arvot ovat kirkkaat ja voimissaan!
Suomalaisuudelle keskeisiksi
arvoiksi kirkastuivat jo hyvin varhaisessa vaiheessa oma kieli, itsenäinen Suomen valtio, perhees-
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Oi katsos harjua korkeaa

Ja kuule vielä kun kulkeissas

Ja katsos peltoja noita,

Sävel tuttava soi sulotieltä,

Ves-vyötä katsos valtavaa

Saat riemua uutta ja lohtua taas:

Ja kuuntele kuusikoita,

Se Suomen on, Suomen kieltä!

Suvitaivahan sitten silmä luo

Omin äänin, vierahat yllättäin,

- Kuva Hämeen sulla on tuo.

Se ain’ on laulanut näin.

Nuo Severi Nuormaan Kangasalan harjulla vuonna 1890 kirjoittamat säkeet luovat oikeaa tunnelmaa puhua suomalaisuudesta. Siinä kuulimme iloa ja ylpeyttä omasta kotiseudusta, luonnosta ja Suomen kielestä. Myöhemmissä runon
säkeissä kuultaa vahva päättäväisyys suomalaisuuden puolesta.

tä huolehtiminen, ahkeruus ja
työnteko, säästäväisyys, heikoimmista huolehtiminen, raittius ja
siveys sekä sivistys ja koulutus.
Toinen maailmansota yhdisti
kansalaiset yhteistä vihollista
vastaan, mutta urhoollisesti taistellun itsenäisen isänmaan tuleva kehitys osoitti, että pinnan alla kyti vahvasti. Edellä luetellut
arvot ohjasivat suomalaisuusaatteen kannattajia politiikassaan
kunnes sotakorvausten päättymisen ja teollistumisen myötä kasvanut varallisuus synnytti uutta
jaettavaa yhteiskuntaan. Sosiaalidemokraattisen hyvinvointivaltion kehittäjät saivat yliotteen
suomalaisuusarvojen kannattajista ja alkoi aika, jolloin tukia
ja palveluja alettiin jakaa yhä löyhemmin perustein ja lopulta subjektiivisia oikeuksia laajentaen.
Suomalaisuuden arvot yhteiskunnan rakentajina rapautuivat ja
helppo elämä alkoi kiinnostaa

yhä laajenevia kansanjoukkoja.
Helpon elämän tavoittelu ei sinällään ole uusi ilmiö. Professori ja suomalaisuusmies Kai Donner käsitteli asiaa näin Tampereen valtauksen vuosijuhlassa
Tampereen Teatterissa 5.4.1919:
…” voidakseen elää ja edelleen kehittyä täytyy kansamme
myös tajuta ja kouraantuntuvasti ja jatkuvasti elävän elämän voimalla tuntea niin meitä uhkaavat vaarat kuin myös velvollisuutensa. Isänmaan etujen mukaista on, että kaikille sen kansalaisille tarjotaan yhtä hyvin toimeentulon mahdollisuudet kuin
myös tilaisuutta kehitykseen parempaan päin. Meidän on ennen
kaikkea muistettava niitä yhteiskunnan jäseniä, jotka elävät kurjien olosuhteiden painostamina,
mutta meidän on kaikkien samalla myös muistettava, että ilman
työtä ei saada mitään aikaan ja
meidän on senvuoksi pyyhkäistä-

vä pois se työn pelko, joka viime
vuosina on meidät vallannut.
Rakkaus työhön antaa meille kaikille edistymisen mahdollisuudet. Ja kaikkinainen työ, alalla
millä tahansa, on edistävä kansamme kehitystä”. (Kai Donner:
Suomen itsenäisyysaatteen kehitys, esitelmä Tampereen valtauksen muistojuhlilla Tampereen
Teatterissa 5.4.1919)
Vaikka suomalaista sosiaalivaltiota onkin kehitetty vuosikymmenet painottaen muita arvoja
kuin suomalaiset perusarvot, niin
viimeiset vaalitulokset ovat osoittaneet, että suomalaisissa elävät
edelleen vahvana aidot suomalaiset arvot. On tullut selväksi, että
nämä meille tärkeät arvot eli suomen kieli, itsenäinen Suomen
valtio, perheestä huolehtiminen,
ahkeruus ja työnteko, säästäväisyys, heikoimmista huolehtiminen, raittius ja siveys sekä sivistys ja koulutus eivät ole mennyt-

9.11.2011

tä aikaa. Tämän hetkinen hyvinvointivaltio ei täysin tue
näiden arvojen toteutumista
eikä kannusta ja ohjaa ihmisiä
ottamaan vastuuta omasta elämästään. Suomalaisuuden alkuajan valtio oli niin heikko ja
varaton, että mainittujen arvojen toteuttaminen jäi ihmisten omatoimisuuden sekä perheiden ja paikallisyhteisöjen
vastuulle. Nyt kun varakas valtiomme on viimeaikoina yrittänyt ottaa tuon vastuun itselleen, voimme havaita, että se
ei siihen pysty. Valta, vapaus ja
vastuu on palautettava ihmisille ja paikallisyhteisöille itselleen takaisin. Normittamalla, sääntelemällä ja määräämällä hyvinvointi ei lisäänny.
Uskon, että tulemme näkemään tulevina vuosina suomalaisuuden arvojen nousun uudelleen yhteiskunnallisen kehittämisen parrasvaloihin.
Vastuullinen kansalainen ja
perhe ovat jälleen toiminnan
päätekijöitä.

Kansainvälisyys on
tullut luoksemme
jäädäkseen
Viime vuosikymmenten aika-
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Oma
kulttuurimme on
vahva emmekä
ole kenenkään
alamaisia.

Pasi-Heikki Rannisto.

na olemme saaneet kokea
kansainvälistyneen tietoyhteiskunnan niin nurjia kuin
valoisiakin puolia. Olemme
nähneet oman teollisuutemme nousun ja kokeneet huiman elintason kasvun. Viime
aikoina olemme saaneet
maistaa myös kansainvälistymisen karvaita makuja. Suomalaisia karvaammin kansainvälistymisestä nauttivat
kuitenkin tällä hetkellä muut
Euroopan ja maailman kansat. Kansainvälistyminen näkyy myös katukuvassamme

yhä kasvavana ulkomaalaistaustaisten ihmisten joukkona. Samaan aikaan, kun omilla ratkaisuillamme vaikeutamme tai monissa tapauksissa jopa estämme heiltä työnteon, kasvatamme omien kansalaistemme epäluuloa tulijoita kohtaan.
Suomalainen yhteiskunta
tarvitsee uusia tulijoita ja tekijöitä. Me emme käytännössä tule toimeen ilman heitä.
Suomalaisuusliikkeellä on nyt
paikka vaikuttaa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tu-

lee olla suvaitsevaisia uusia
tulijoita kohtaan. Mitä enemmän me vieroksumme heitä,
sen varmemmin he korostavat omia kulttuureitaan yhteiskuntamme sisällä ja suojautuvat suomalaisuutta vastaan. Tämä kierre synnyttää
ääri-ilmiöitä, katkeroitumista ja turhautumista. Tämänhän voimme todeta tänäkin
päivänä niin Ranskasta kuin
Ruotsistakin.
Meillä ei ole enää myöskään mitään syytä suojautua
ja pelätä tulijoita. Oma kulttuurimme on vahva emmekä
ole kenenkään alamaisia. Ottamalla tulijat vastaan mahdollisuutena ja kertomalla
avoimesti suomalaisuudesta
ja suomalaisen kulttuurin keskeisistä arvoista ja piirteistä,
me voimme auttaa heitä kotiutumaan tänne, tekemään
työtä täällä ja kartuttamaan
kanssamme isänmaamme varallisuutta ja hyvinvointia.
Suomalaisuus ja suomalainen kulttuuri eivät ole koskaan valmiita ja paikalleen pysähtyviä. Suomalaisuus muodostuu ja hioutuu paineessa
niin kuin timantti. Olimme aikanaan ruotsalaisuuden, sit-

Inga Sulin ja Matti Heinivaho
esittivät Maila Böhmin säestämänä musiikkia Sam Sihvon laulunäytelmästä Jääkärin morsian.
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ten venäläisyyden, sitten kommunismin ja nyt kansainvälisyyden
paineessa. Olemme ennenkin
pystyneet luomaan ja kehittämään omaa kulttuuriamme, miksi emme nytkin. Se edellyttää
meiltä kuitenkin työtä niin omien
ajatustemme, asenteidemme
kuin käytännön toimienkin tasolla. On otettava itseään positiivisella tavalla niskasta kiinni ja
mentävä yhdessä eteenpäin. Emme voi hyljätä sen paremmin hädässä olevia omia kansalaisiamme kuin täältä apua hakeviakaan.
Meidän tehtävämme on saada
kaikki toimimaan yhteisen isänmaamme hyvinvoinnin eteen.

Myös heidät, jotka eivät meidän
suomalaisuusarvojamme jaa.

Isänmaa tarvitsee
uskoa ja yrittäjyyttä
Olemme saaneet rakkaan isänmaan meille lahjaksi, tehtäväksi ja testamentiksi. Tämä kaikki
hyvä, mikä on ollut ennen meitä, on lahjaa meille. Lahjana
olemme saaneet itsenäisen isänmaan, oman suomen kielen ja
vahvan kulttuurimme. Äitimme
ja isämme ovat vuosisatojen aikana tehneet työtä meidän eteemme ja luoneet isänmaallemme
vahvaa henkistä ja taloudellista

perustaa. Kansallinen tahtomme
tiivistyi Taipaleen tahtona ja
Ihantalan ihmeenä.
Kiitämme aikaisempia sukupolvia siitä, että saamme tänä
päivänä elää rauhan aikaa ja vahvistaa kulttuuriamme edelleen.
Ympärillemme katsoessamme
voimme kuitenkin huomata, että
lahja ei säily tekemättä työtä ja
yrittämättä. Tällä hetkellä jotkut
tekevät tuota työtä itsensä ja perheensä uhraten ja toisia turhautetaan toimettomuudessa. Yhteiskuntaa ja toimintaamme on siis
kehitettävä yhdessä. Uskon, että suomalaiset arvot ovat jatkossa vahvempana voimana tuota

tehtävää täyttäessämme. Meidän
oma tehtävämme suomalaisuuden puolustajina on astua esiin
ja nostaa tärkeitä arvojamme yhteiskunnallisen kehittämisen teemoiksi.
Me jokainen jätämme aikanaan testamentin tuleville polville. Itse toivon sen sisältävän elinvoimaisen ja rikkaan suomalaisen luonnon, yrittävän ja työteliään elämäntavan sekä vahvat
suomalaiset arvot. Niiden varassa on täällä Tampereella toimittu Suomalaisen Klubin piirissä jo
120 vuotta. Niiden varaan on hyvä perustaa myös tulevaisuuden
toimintamme.

Sibeliuksen sävelin ja
V.A. Koskenniemen sanoin:
Oi Suomi, katso, sinun päiväs' koittaa,
yön uhka karkoitettu on jo pois,
ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa
kuin itse taivahan kansi sois'.
Yön vallat aamun valkeus jo voittaa,
sun päiväs' koittaa, oi synnyinmaa.
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Pormestari Timo P. Nieminen

Tampereen
kaupungin tervehdys
Tampereen kaupungin ja omasta
puolestani minulla on ilo ja kunnia lausua Lämpimät Onnen toivotukset Tampereen Suomalaiselle Klubille! Tampereen Suomalainen Klubi on kulkenut hienosti ja esimerkillisesti perinteisten
isänmaallisten arvojen ja suomalaisuuden virrassa nyt 120 vuotta. Aatteellinen kehitys ja yhteiskunnallinen muutos ovat olleet
huimia, mutta tuon 120 vuotta on
suomalaisuusaate pysynyt voimissaan ja sitä voimaa eteenpäin on
täällä erityisesti puhaltanut Suomalainen Klubi.
•••
Tampereen Suomalainen Klubi ja
sen keskeiset toimijat olivat Klubin perustamisen ensimmäisinä
vuosikymmeninä myös merkittävissä rooleissa kunnallispolitiikassamme ja vaikuttivat myös valtakunnan politiikkaan. Nyt 2000luvulla elämme luonnollisesti täysin toisenlaisessa Suomessa.
Tamperelaisia oli vuonna 1891
vasta noin 20 000, mikä on vajaat
10 % nykyisestä asukasluvusta.
Tammerkoskesta saatiin silloinkin voimaa ja sähkövaloakin jo
sentään oli Finlaysonilla. Olihan
Tampere Pohjoismaiden suurimpia teollisuuskaupunkeja. Tuolloin ei ollut käsitystäkään nykyaikaisesta itsenäisestä hyvinvointivaltiosta, kansainvälisyydestä
tai tietoyhteiskunnasta.
Suomalaisuusaatteesta sen sijaan jo tuolloin oli vahva käsitys.
•••

riippumatta heidän poliittisista
ja yhteiskunnallisista näkemyseroistaan. Toisaalta aatteet ovat
myös ottaneet kovastikin yhteen.
Tämä on näkynyt erityisesti Tampereella, joka on ollut kansallisessa historiassamme monen tärkeän tapahtuman keskipisteessä. Esimerkiksi Vapriikissa tähän
voi tutustua hyvin siellä nyt olevassa Tampere 1918 näyttelyssä.
•••
Lähimpänä historiassamme ovat
ne vuosikymmenet kun suomalaisuusaate on ollut enemmänkin
taka-alalla. Kuitenkin on aina
muistettava vapaan isänmaamme merkitys, oma äidinkieli ja rikas kansallinen kulttuuri. Niissä on voimaa ja vireyttä vaalittavaksi, kehitettäväksi ja siirrettäväksi myös nuorillemme ja tuleville sukupolville. Vaikka tänä päivänä tulee joskus pohdittua, mikä meitä nykyisin yhdistää, uskon
vastauksen edelleen olevan pit-

kälti suomalaisuus ja oma kieli.
•••
Tampere on nykyään hyvin kansainvälinen ja vientivetoinen kaupunki. Kansainvälisyyden ja
muun muassa taloudellisten
haasteiden keskelle suomalaisuus ja meille tyypillinen sitkeys
ja taito ovat voimia, jotka parhaiten vievät kansaamme eteenpäin.
Ei monikulttuurisuutta ja suomalaisuutta tarvitse vastakkain asettaa. Kullakin maalla ja kansalla
on kuitenkin hyvä olla omat arvonsa joiden voimalla voidaan
ponnistaa tulevaisuuteen. Yhtä
hyvin meillä tamperelaisilla pitää olla omat arvomme ja paikallinen hyväksi koettu tyylimme.
•••
Olemme selvinneet vaikeista rakennemuutoksista, taloudellisista taantumista ja jälleen yritämme löytää, vaikka vaikeuksien

keskellä, huomiseen valoisampaa
kehitystä ja turvattua tulevaisuutta.
Silloin kun asioita saadaan liikkeelle, kun pystymme kehittymään monipuolisesti, rakentamaan, investoimaan ja palvelemaan kaupunkilaisia, on suunta
hyvä. Mutta eteenpäin katsomisessa tarvitaan aina myös perinteisiä arvoja. Siten toivon ja uskon, että suomalaisuusaate on
asia jota tarvitsemme vahvastikin tulevaisuudessa.
•••
Tällä tiellä toivon mitä parhainta menestystä Tampereen Suomalaiselle Klubille jatkossakin.
Menestystä suomalaisuusaatteen
sekä hyvien tulevaisuuskeskustelujen parissa ja niitten eteenpäin viemisessä. Suomalaisuus
kantakoon myötätuulessa pitkälti tästä eteenpäin.

Arvoisa juhlayleisö, hyvät naiset ja herrat,
” Kotimaa on mulle kallis,
Sen mä tahdon omistaa,
Suomen maan oi Luoja salli,
aina olla vapaa maa. ”
ovat meille tutut perinteiset säkeet, jotka
hyvin sopivat suomalaisuuteen, historiaamme ja erityisesti tähän juhlapäivään.

Historiasta tiedämme, että vuosikymmenien kuluessa ulkopuolisen uhan kohdatessa on suomalaisuusaate yhdistänyt ihmisiä
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Timo Tulosmaa, Klubin esimies

Kiitos juhlavieraille, esiintyjill
Kuten johtokunnan puheenjohtaja tervetuliaispuheessaan totesi, kulunut 120 vuotta on kuin
pitkä kaari. Sinivalkoinen kaari. Sen kaaren
alkupää syntyi kovin
erilaisissa oloissa, kuin
missä on sen tämän päivän loppupää. Mutta koko ajan se on ollut aatesisällöltään isänmaallisen suomalainen ja sinivalkoinen.

Antti Majanlahti.

Juhlan juontaja Anu Raipia.

Timo Tulosmaa.

Matkan varrella tuo kaari on elänyt. Sillä on ollut eri aikoina erilaisia ulottuvuuksia, muotoja ja
painotuksia, mutta yhtä kaikki se
on koko ajan ollut sitä suomalaisuutta, jonka me voimme tunnistaa, johon me voimme turvata ja
jonka varassa me tänä päivänä
ponnistamme eteenpäin. Ja ponnistamme myös tulevaisuudessa,
kuten johtokunnan varapuheenjohtaja puheessaan suomalaisuudelle kertoi.
Haluan nostaa esiin erään yksityiskohdan, joka koske suomalaisen yhteiskunnan perusteita ja
koskee tulevia aikoja. Vast’ikään
olemme saaneet tiedotusvälineis-

tä lukea yllättävän tuntuisia tutkimustuloksia siitä, että Suomi
muutaman kymmenen vuoden kuluttua kuuluisi niiden muutaman
eurooppalaisen maan joukkoon,
jotka muuntautuvat ateistisiksi
maiksi. Tilannetta on vaikea kuvitella. Meillä ei silloin olisi käytettävissämme eettistä koodistoa, joka sekin ilmiselvästi on osa suomalaisuutta. Toivokaamme, että
näin ei tule käymään, koska se, mihin uskomme, on merkittävältä
osalta juuri kokoelma niitä kristillisiä eettisiä sosiaalisuuden pelisääntöjä, joiden varassa me tulemme toimeen toinen toistemme
kanssa ja käymme tarvittaessa

eteen tulevien ongelmien kimppuun. Koti, uskonto ja isänmaa
kuulukoon suomalaisuuteen myös
tulevina aikoina.
Tampereen Suomalaisen Klubin
johtokunta kiittää kaikkia teitä,
jotka arvostatte tätä klubiyhteisöä
ja tulitte tänne kanssamme juhlistamaan klubin pitkää taivalta. Läsnäolollanne te teitte tästä juhlan.
Te kaikki, hyvät esiintyjät, olitte välttämättömiä edellytyksiä sille, jotta voisi syntyä suomalainen
juhla. Kiitoksemme.
- Taiteilijat Inga Sulin, M a i l a
Böhm ja Matti Heinivaho: Te lauluillanne muistutitte meitä siitä,
että elämässä välillä myrskyää.

- Johtokunnan varapuheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto: Sinä
luotasit upealla tavalla suomalaisuuden tulevaa päivää ja loit kirjassasi ja esitelmässäsi uskoa siihen, että tällä aatteella on huominen ja suotuisa tulevaisuus.
- Taiteilija Antti Majanlahti: Sinä toit juhlaamme tarpeellisen palasen aitoa tamperelaisuutta sellaisena kuin kirjailija Lauri Viita
sen näki.
- Suomen Voimisteluliiton tanssiryhmä: Te toitte juhlaamme
upean liikunnallisuuden ja vilahduksen siitä maailmasta, jota ehkä liian vähän tänä päivänä kohtaamme.

“

Koti, uskonto
ja isänmaa
kuulukoon
suomalaisuuteen
myös tulevina
aikoina.
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e, esiintyjille ja järjestäjille
- Viestiveljet-kuoro ja johtajanne Jarmo Ojanperä: Arvostamme
korkealle sen, että päätitte hyväksyä klubimme juhlan esiintymisenne paikaksi.
- Satakunnan Sotilassoittokunta ja sen johtaja, musiikkimajuri
R i k u H u h t a s a l o : Te Klubimme
korkealle arvostamien puolustusvoimien edusmiehinä ja -naisina
osaatte tehdä tilaisuudesta energisen, dynaamisen ja juhlavan.
Puolustusvoimien määrärahamyllerryksissä tämä sali ja koko Klubi vaatii, että sotilasmusiikkia on
oltava ja edistettävä.
Kiitokset Klubin lukuisalle
omalle väelle erikseen teitä nimeämättä, jotka olette olleet toteuttamassa tätä hienoa tapahtumaa. Te kaikki olette olleet ja
olette myös vastaisuudessa välttämättömiä. Kiitokset Partiolippukunta Viinikan Sinisten partiolaisille, jotka lupauduitte auttamaan
meitä järjestelyissä.
Ja viimeisenä vaan ei vähimpänä: Erityiset kiitokset meitä läpi
tämän juhlan johdatelleelle Anu
Raipialle ja hänen Kurikan-puvulleen. Juontajan rooli on iso, kun
luontevasti kuljetaan ohjelmanumerosta toiseen. On hienoa, kun
olit kanssamme ja päätit pukeutua tuohon suomalaiskansalliseen
asusteeseen.

Juhlassa luovutettiin Klubin erityiskiitoksena Muuriankkuri-kilvet kolmelle pirkanmaalaiselle
vaikuttajalle ja Klubin hyvälle yhteistyökumppanille: Tampereen kaupunki (vastaanottajana
ylipormestari Timo P. Nieminen), Tampereen varuskunta (prikaatikenraali Kyösti Halonen) ja
Aamulehti (vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen). Kilvet luovuttivat puheenjohtaja Kari Neilimo ja esimies Timo Tulosmaa.

Tampereen Suomalainen Klubi on
teettänyt Muuriankkuri-kilven
arvostetuimmaksi lahjaesineekseen.
Samoin Klubi on tuottanut uuden
Muuriankkuri-rintamerkin.
Rintamerkki on jäsenten
lunastettavissa Klubin ravintolasta
hintaan 10,- euroa.
Tuotteet on suunnitellut Klubin jäsen
Jyrki Kartila ja on valmistanut hänen
firmansa Religraafi Oy.
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Yhtä matkaa Klubimme kanssa:

Helmikuussa 1886 kauppias Arvid Lindstedt,
kauppaliikkeen myyjä Gustaf Lindberg ja tukku- ja vähittäiskaupan myyjä Fredrik
Björkquist päättivät koota ammattiveljiä yhteen ja perustaa Kauppaseuran. Miehet olivat
toimissaan. keskenään kilpailijoita, mutta oivalsivat, että yhteyttä pitäen oli mahdollista
saavuttaa vielä jotakin enemmän. Tampereen
kauppaseura – Handelsgillet i Tammerfors ´in
tarkoitukseksi määriteltiin “valmistaa jäsenilleen tilaisuutta niin hyvin seurallisen kanssakäymisen kautta hyödyllisiin ja huvittaviin
ajanviettoihin kuin myös johtokunnan kuuluttamissa kokouksissa keskustelemaan semmoisista asioista, jotka koskevat kauppaa ja teollisuutta”.
Tampereen Kauppaseuran puheenjohtaja Kirmo Bergius painottaa, että määritelmässä ensimmäisenä oli sana “hyödyllistä”. Heti alkuun nähtiin alan koulutuksen tärkeys. Kauppaseurassa kerättiin jo kolmantena toimintavuonna kannatusmaksuja,
pidettiin arpajaisia ja kerättiin
rahaa suomenkielisen kauppakoulun perustamiseen. Vuonna
1890 aloittikin toimintansa kaksivuotinen Tampereen suomenkielinen kauppakoulu.
– Siinä on aarteen löytämiseen
johtavan sateenkaaren alkupää.
Kaari johtaa näihin päiviin, jolloin Tampereen Kauppaseura on
omalla panoksellaan Tampereen
teknillisen yliopiston säätiön perustajia. Yli satavuotisen aikamatkan eri pisteissä Kauppaseura ja sen jäsenet ovat monella tavoin toteuttaneet perustajiensa
visiota: on perustettu lukuisia
säätiöitä, professuureja ja stipendirahastoja oppilaitosten ja opiskelun tukemiseksi, on tuettu
Tampereen yliopiston kauppakor-
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keakoulun perustamista ja niin
edelleen.
Kauppaseuran huoneentaulu:
Tampereen Kauppaseura on historiastaan ylpeä, ainutlaatuinen,
monipuolisesti liike-elämässä ja
yhteiskunnallisessa vaikuttami-

Kuva: Markku Rauhalahti

Tampereen Kauppaseura 125 vuotta

sessa mukana olevien jäsentensä seura/kokoontumispaikka.
Seura tarjoaa mahdollisuuden irtaantua arjesta keskustelemaan
saman arvomaailman omaavien
ihmisten kanssa omissa korkeatasoisissa klubitiloissaan.

Kauppaseuran johto kävi onnittelemassa 120-vuotiasta Klubia, vas. puheenjohtaja Kirmo Bergius, varapuheenjohtaja
Teuvo Vastamäki ja toiminnanjohtaja Markku Hellman. Kuva: Seppo Leskinen

Tampereen Kauppaseurassa on
tänä päivänä noin 1 100 jäsentä.
Toimisto- ja kokoontumistilat sijaitsevat seuran omistamassa
kiinteistössä Alarannan torin
tuntumassa Aleksis Kiven kadun
ja Kirkkokadun välissä.
– Tampereen Suomalainen
Klubi on syntyajastaan lähtien
halunnut tuoda keskusteluun
suomalaisuusaatteet ja siihen
kuuluvat kalliit arvot, toteaa Kirmo Bergius. Suomalaisuuden pitää olla meille kaikille selvää ja
luonnollista, mutta sitä pitää vaalia ja olla valppaana muutoksia
kohtaan. Klubilaiset, jos kukaan,
sen tietävät. Seurallamme ja Klubilla on monenlaista hyvää yhteistyötä, yhteisiä jäseniäkin on
paljon. Toiminnoissamme on eroja, niin kuin pitääkin olla, mutta
olemme nivoutuneet samojen, arvokkaiden periaatteiden puolustajiksi ja edistäjiksi.
 Haastattelu:
Markku Rauhalahti
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Yhteinen juuri

Monet samat henkilöt ja yhteisöt
olivat perustamassa sekä Aamulehteä että Suomalaista Klubia.
Aatteelliset arvot olivat täsmälleen samat: suomen kieli, suomalaisuus ja suomalainen kulttuuri.
Vuosikymmeniä Aamulehti ja
Klubi elivät kuin kaksoset. Elämä ja kohtalot kulkivat samaa
tahtia. Aamulehden päätoimittajat olivat johtavissa asemissa
myös Suomalaisessa Klubissa.
Päätoimittaja Raimo Vehmas
(vastaava päätoimittaja 1971-79)
oli aktiivinen toimija Klubissa, sa-

etäisyytensä puoluepoliittisiin
toimijoihin 2000-luvulla, yhteistyön edellytykset muuttuivat entistä luonnikkaimmiksi.
Kumppanuus, hyvä yhteistyö ja
itsenäisyys kuvaavat parhaiten
Aamulehden ja Tampereen Suomalaisen Klubin nykyistä suhdetta.
Yhteinen juuri ei ole mihinkään kadonnut. Perustehtävissä
riittää edelleen puuhaa. Suomalaisuus, suomen kieli ja suomalainen kulttuuri tarvitsevat edelleen puolustajansa. Globaalissa
maailmassa suomalaisen yhteiskunnan perusarvojen puolustamisessa tulee riittämään paljon
töitä molemmille – sekä Tampereen Suomalaiselle Klubille että
Aamulehdelle.

Kuva: Markku Rauhalahti

Aamulehti täyttää tänä
vuonna 130 vuotta.
Tampereen Suomalainen Klubi 120 vuotta.
Kahden tamperelaisen
instituution historiat
kietoutuvat lujasti toisiinsa.

moin hänen seuraajansa Pertti
Pesonen (1979-90). Vaikka Vehmas ja Pesonen eivät olleet suhteessa kokoomukseen varsinaisia
puoluemiehiä, Suomalaisen Klubin ja kokoomuksen yhteys ei heitä häirinnyt.
Muutos tapahtui 1991, kun
Raimo Seppälästä (1991-95) tu-

li Aamulehden vastaava päätoimittaja. Aamulehti irrottautui
myös virallisesti kokoomuksesta
1992. Raimo Seppälän jälkeiset
päätoimittajat eivät ole enää toimineet Klubissa.
Klubin ja Aamulehden suhteet
ovat olleet kuitenkin hyvät. Kun
Suomalainen Klubi otti oman

 Jouko Jokinen
vastaava päätoimittaja
Aamulehti

Onnea 120-vuotiaalle Suomalaiselle Klubille.

4318 7001 2345 6789
4318

MEIKÄLÄINEN MAIJA

PIRKANMAAN OK 1130 123456

Meillä Pirkanmaan Osuuskaupassa on tukenamme lähes yhtä pitkä historia suomalaisesta kauppatoiminnasta. Juhlimme omaa 110-vuotista taivaltamme vuoden 2012 ajan.
Toimintamme tähtää asiakasomistajille sekä alueen kuluttajille tuotettavien palvelujen ja etujen
vastuulliseen, pitkäjänteiseen kehittämiseen. Lisäksi
pyrimme edistämään alueen ihmisten hyvinvointia osallistumalla erilaisiin vastuullisuushankkeisiin
sekä itsenäisesti että yhteistyökumppaneiden
kanssa.
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Osaajat liikkeellä
Tampereella
Kun yksi ovi sulkeutuu, avautuu
monta ikkunaa. Nokian henkilöstövähennykset tulivat keväällä
shokkina tamperelaisille, mutta
samalla syntyi uusia mahdollisuuksia mobiilitekniikan osaajille ja niille, jotka heitä tarvitsevat. Tampereen seudulla shokista on selvitty nopeasti, kääritty
hihat ja ryhdytty toimimaan, vieläpä yhteen hiileen puhaltaen.
Tulokset näemme seuraavan puolentoista vuoden aikana.

Nokia Bridge:
yksi silta, viisi polkua
uuteen uraan
Nokia julkisti uuden strategiansa ja samalla maailmanlaajuisen
Nokia Bridge –projektin huhtikuussa. Projektin tarkoituksena
on löytää uusia polkuja niille nokialaisille, joiden tämänhetkinen
työ Nokiassa loppuu.
– Nokia satsaa Bridgeen todella paljon rahaa ja työtä. Hyödynnämme oppeja, joita saimme Jyväskylän tutkimus- ja tuotekehitysyksikön sulkemisen yhteydessä vuonna 2008, sanoo johtaja
Seppo Haataja Nokialta.
Haataja vetää alueellista Bridge-projektia Tampereella. Yksi
suurimmista tuotekehitysyksiköistä on jälleen kerran tiennäyttäjänä muulle maailmalle.
Projekti kestää vuoden 2012
loppuun ja koskee Suomessa noin
1400, Tampereella useaa sataa
nokialaista. Tässä heidän viisi
polkuaan tulevaisuuteen:

1. Uusi työ Nokian sisällä
2. Uusi työ Nokian ulkopuolella
3. Oman yrityksen perustaminen
4. Uuden opiskelu
5. Oman polun luominen

Vaikka monen nokialaisen työ-

14

velvoite on jo päättynyt, kenenkään työsuhde – tai palkanmaksu - ei lopu ennen vuodenvaihdetta. Osa saattaa löytää työpaikan
yhtiön sisältä, osa työllistyy suoraan toisen työnantajan palvelukseen. Tässä auttaa uudelleensijoitusohjelma haastatteluineen
ja kartoituksineen. Accenturelle
siirtyy useita satoja Symbianosaajia. Myös Intel on aktiivisesti rekrytoinut MeeGo-osaajia ja
on perustamassa tuotekehitysyksikköä Tampereelle.
Työstä työhön siirtymiseen liittyy myös koulutuspolku, jossa Nokia tekee yhteistyötä mm. Tekesin, Tampereen yliopistojen, ammattikorkeakoulun ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Kysymykseen voi tulla vaikkapa jatkokoulutuksen tai kesken jääneen tutkinnon saattaminen loppuun.
Muuntokoulutusta järjestetään
tapauskohtaisesti rekrytoivien
yritysten tarpeiden mukaisesti.
Muuntokoulutuksen järjestelyistä vastaa ELY-keskus ja kokonaisuuden toteutuksesta Hermia Oy.
Tästä on keskusteltu esimerkiksi Intelin kanssa, joka työllistää
tässä vaiheessa useita kymmeniä

ex-nokialaisia.
– Vapautuvat nokialaiset ovat
muille yrityksille vahva voimavara, sillä heillä on korkea koulutus ja suurella osalla yli 10 vuoden työkokemus Nokialla, toteaa
Haataja.
Viides polku, oman tien löytäminen, ei juuri ole käytössä Suomessa, mutta Yhdysvalloissa entinen nokialainen voi korvata
työn vaikkapa vapaaehtoistoiminnalla.
Tärkeä kolmas polku on oman
yrityksen perustaminen. Tässä
Nokia tekee yhteistyötä muun
muassa uusyrityskeskuksen,
Technopoliksen, Uuden Tehtaan
Protomon ja Tampere All Starsin
kanssa.
– Yrittäjyyttä harkitseville nokialaisille kootaan palvelut putkeksi, johon on helppo tulla. Toiminta käynnistettiin heinäkuun
alussa ja se on lähtenyt hyvin liikkeelle, kertoo Seppo Haataja.
Technopoliksen pyörittämä Innovation Mill toimii yhtenä väylänä yrittäjyyteen. Nokia luovuttaa käyttämättä jäävien liiketoiminta-aihioiden aineettomat tekijänoikeudet ilman rojalteja tai
muita korvauksia uuden yrittäjän

käyttöön.
Toinen toiminta-alusta on Protomo Hermiassa. Protomoon osallistuvat voivat testata ideaansa
projektina ja vasta sen jälkeen
tehdä päätöksen yrityksen perustamisesta. Useita projektiaihioita on käynnistynyt syksyn kuluessa ja lisää on tulossa.

Ensimetri-yhteistyö
uusien yrittäjien tukena
Kun Bridge Office elokuussa avattiin, noin 400 – 500 nokialaista
kävi tutustumassa ohjelman tuomiin mahdollisuuksiin.
Omaa yritystä miettiville nokialaisille räätälöitiin tukipalvelu
yhdessä uusyrityskeskus Ensimetrin kanssa. Elokuun puolesta välistä lähtien yritysneuvoja
Juha Tanner päivystää Nokian
tiloissa päivän viikossa. Keskusteluissa testataan, kantaako liikeidea ja sopiiko yrittäjyys elämäntavaksi.
– Vielä on epäselvää, kunka
moni tästä joukosta voi lähteä
yrittäjäksi. Mutta jos joku on joskus miettinyt oman yrityksen perustamista, nyt se on helpompaa
kuin koskaan. Nokian eroraha on
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– Reilun kuukauden aikana
olemme edenneet 10 henkilön
kanssa, jokaisen kohdalla juuri
hänelle sopivalla tavalla. Perusneuvontatyö on silti samanlaista,
liikkeelle lähdetään aina liikeideasta eli siitä mitä, kenelle ja
miten tehdään, kertoo Tanner.
Yhteisöpalvelu Linked In´issä
avattiin Bridge-ryhmä yrityksen
perustajien keskustelu- ja tiedotusforumiksi. Protomossa on puolestaan avattu Bridge Open Space tapaamistilaksi. Myös Pirkanmaan yrityskummit suunnittelevat nokialaisille avointa klinikkaa.

Yritysneuvoja Juha Tanner päivystää Nokian tiloissa torstaisin.

ELY-keskus ja
ministeriöt nostaneet
valmiuttaan

maksimissaan 15 kuukauden
palkka ja sen päälle yhtiö antaa
avustusta yrityksen perustamiseen sekä takauksia pankkilainoihin, kertaa Tanner taloudellista tukea.
– Alussa järjestimme johdannon yrittäjyyteen: mistä yrittämi-

– Talouselämä on kuin luonto, se
korjaa itse itsensä. Tampereella
on eletty jatkuvassa muutoksessa, sanoo yksikön päällikkö Erkki Lydén Pirkanmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.
– Nokian ekosysteemin muutos poikii tänne vielä jotakin hyvää. Pirkanmaan ELY-keskukses-

sessä on kysymys, mitä rahoitusmahdollisuuksia löytyy ja mitä
julkisia palveluja on käytettävissä. Puhujina oli myös oman yrityksen perustaneita entisiä nokialaisia. Vastaava koulutusohjelma uusitaan lokakuussa, kertoo
Juha Tanner.

sa on valmiuksia nostettu ja varaudumme menemään apuun,
kun Nokialta pyydetään, jatkaa
Lydén.
Keskeisin ministeriö tässä yhteydessä on työ- ja elinkeinoministeriö. Liikenne- ja viestintäministeriö voi toimia lähinnä vaikuttamalla markkinatilanteeseen.
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja,
kansanedustaja Arto Satonen sanoo Nokian tilanteen keskusteluttaneen myös valiokunnan jäseniä. Pyrkimyksenä on koordinoida toimintaa merkittävän rakennemuutoksen tapahtuessa.
– Äkillinen rakennemuutosmalli mahdollistaa erityistukien
myöntämisen hankkeille, joiden
tarkoituksena on synnyttää korvaavia työpaikkoja. Malli on kuitenkin kankeahko eikä sitä ehkä pystytä tässä täysin hyödyntämään, toteaa Satonen.
– Huippuosaajien kannalta
olennainen parannus on se, että
työttömyysturvalla voi nyt suorittaa mitä tahansa opintoja omaehtoisena opiskeluna, kunhan
TE-toimisto sen hyväksyy, Sato-

Tunnelma oli tarkkaavainen Bridge Protomo Loungen avajaisissa.
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nen sanoo.
– Meillä ei voida antaa verovapauksia tänne sijoittuville globaalisti toimiville yrityksille, jotka työllistävät. Työntekijöitä voidaan kouluttaa valtion varoin heidän tarpeisiinsa. Mobiilialan globaaleilla markkinoilla se ei aina
riitä, Satonen miettii kilpailukykytekijöitä.

Petri Nykänen metsästää
maailmalta työpaikkoja
Tampereelle
Pirkanmaan liiton ja Tampereen
kaupungin yhteinen Tietoalan
uudet työpaikat -projekti sai entisestä nokialaisesta Petri Nykäsestä kokeneen ja kansainvälisen
vetäjän. Projektia pyörittää Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea.
– Nyt on Tampereen seudulla paljon sen tyyppisiä osaajia liikkeellä, joita ei usein näe, sekä nokialaisia että muita. Liikettä on nyt
niin paljon, että yritysten kannattaa tulla tänne, missä osaajat jo
ovat. Tämä on iso mahdollisuus

Petri Nykänen etsii maailmalta yrityksiä sinne, missä osaajat
jo ovat.
Tampereelle, sillä tuotekehitysosaaminen on siirrettävissä toimialalta toiselle ja hinta/laatusuhde on hyvä, sanoo Nykänen.
Vuoden 2012 loppuun kestävän
projektin lähtökohtana on pitää

Paras kumppanisi
vaativissa
tietojärjestelmissä
Solita on luotettava ja joustava
kumppanisi, kun tarvitset oman
organisaatiosi toimintaa
parhaiten tukevan tietojärjestelmän. Suunnittelemme
ja toteutamme asiakaskohtaiset
operatiiviset järjestelmät,
sähköosen asioinnin ratkaisut,
verkkopalvelut, johtamisen tietojärjestelmät sekä integraatiot.

16

osaajat Tampereen seudulla. Tavoitteena on saada tänne 20 uutta yritystä ja 300 uutta työpaikkaa. Yritykset ovat sekä uusia kasvuyrityksiä että seutukunnan ulkopuolelta tänne sijoittuvia yri-

tyksiä. Intelin esimerkki kertoo,
että tilanne on nyt otollinen yksikön perustamiseen, ja se voi
saada enemmänkin yrityksiä liikkeelle.
Tähän mennessä on kontaktoitu toimialan sisältä toistakymmentä yritystä eri puolilta maailmaa. Painopiste on niissä yrityksissä, jotka eivät vielä ole Suomessa. Yhteistyö Invest in Finland –toimiston kanssa on kiinteää.
– Teemme yrityskohtaisen arvotarjooman eli kerromme yrityksille, miten juuri he hyötyisivät
Tampereen seudulle tulosta.
Symbianin tekijät osaavat myös
paljon muuta tuotekehitystyötä.
Yhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulun kanssa on tärkeää, kuvaa Nykänen työtään.
Nykäsen tehtäviin kuuluu aihealueeseen liittyvien toimintojen
koordinointi. Muun ajan hän kontaktoi yrityksiä ja reissaa maailmalla Tampereen seudun ja Nokian insinöörien myyntimiehenä.
 Irmeli Jokilampi
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Me tamperelaiset saamme olla kiitollisia puolustusvoimille. Olemme
saaneet poikkeuksellisen
mittavan laitoksen kotikaupunkiimme. Maavoimien Materiaalilaitos on
tuonut Tampereelle runsaasti korkeasti koulutettuja ihmisiä. Korkeakoulutaustaisia henkilöitä esikunta Tampereella työllistää lähes
pari sataa. Tutkijoita on
noin 20 henkilöä. Yhteiskunnallisesti laitoksella
on merkittävä panos
Tampereen ja koko Pirkanmaan osaamisen tasoon ja elinympäristömme kehittymiseen. Maavoimien Materiaalilaitoksen johtajana toimii
prikaatikenraali Kyösti
Halonen.

Merkittävä pirkanmaalainen toimija

Maavoimien
Materiaalilaitos

Jatkuu sivulla 18

Saat K-Plussa-etuja
yli 3000 ostopaikasta.
K-Plussa on Suomen monipuolisin kanta-asiakasjärjestelmä.

TARJOUSTAKUU K-PLUSSATARJOUKSISSA AINA VÄHINTÄÄN

–10%

LISÄKSI K-PLUSSAPISTEILLÄ ETUSI JOPA

–5%
17
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Materiaalilaitoksella on myös
suuri merkitys Pirkanmaan taloudelle ja elinkeinoelämälle. Pirkanmaalla toimii lukuisia yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet puolustusvoimien tavarantoimittajiksi tai näiden alihankkijoiksi.
Työllistävä vaikutus onkin kaikkiaan tuhansia työpaikkoja. Työpaikkoja on syntynyt kaikille elämän aloille elintarviketuotannosta lentokonehuoltoon ja aina sukkatehtaaseen saakka.
Materiaalilaitoksen vuosibudjetti on noin neljäsosa maamme
koko puolustusbudjetista. Miljardiluokan liikeyrityksiä on koko
Suomen mittakaavassa varsin vähän. Samaan suuruusluokkaan
päästään myös henkilöstön osalta. Materiaalilaitos onkin Tampereen suurimpia työnantajia, sillä
sen lähes 1 700 hengen kokonaisvahvuudesta 350 henkilöä työskentelee esikunnassa Tampereella. Prikaatikenraali Halonen on
myös Tampereen varuskunnan
päällikkö. Varuskunta on 1 300
työntekijällään Suomen suurimpia ja yksi Pirkanmaan suurista
työnantajista.
– Vähenevät määrärahat huo-

lestuttavat, toteaa prikaatikenraali Kyösti Halonen. Hankinnoista säästetään ja materiaalien kuluminen lisääntyy. Toisaalta esimerkiksi huoltoyhteistyö Millog
Oy:n ja Comforta Oy:n kanssa on
lähtenyt hyvin käyntiin. Haastava taloudellinen tilanne tulee näkymään myös puolustusvoimissa.
Puolustusvoimien toimipisteiden
sulkeminen tulee liian kalliiksi,
jos toisaalla joudutaan rakentamaan uusia toimitiloja. Säästöt
yltävät lähes kaikkialle. Leikkaukset kohdistuvat myös varusmieskoulutukseen. Varusmiesten
leiripäiviä uhkaa vähentäminen.

Kansainvälistä
yhteistoimintaa
Henkilöstön korkea koulutustaso on mahdollistanut Materiaalilaitokselle hyvät kansainväliset
yhteistoimintamahdollisuudet.
Pohjoismaisella tasolla tehdään
runsaasti yhteistyötä, koska perustarpeet eri maiden puolustusvoimilla ovat hyvinkin samansuuntaiset. MaavMatL:n väkeä on
myös jatkuvasti kansainvälisissä
projekteissa. Laitoksen väelle
NATO-yhteensopivien koodien

hallinta on oma haasteensa. Siirtymäaikana samoilla tuotteilla
saattaa olla useita rinnakkaisia
koodeja, mitkä pitäisi tietenkin
myös sujuvasti hallita. Mittavaa
logistista balettia hallinnoidaan
SAP-toiminnanohjausjärjestelmällä. Melkoista ylpeyttä äänessään prikaatikenraali Halonen
kertoi Materiaalilaitoksen esikunnan olevan maamme johtava SAP-järjestelmien osaamiskeskus.
Valtavan organisaation johtajalta vaaditaan hyvää johtamistaitoa ja kokonaisuuksien hallintaa. Haastavaksi tehtävän tekevät mm. EU:n kilpailuttamisdirektiivit. Tarjouspyyntöjen valmisteluissa onkin mukana useita Materiaalilaitoksen lakimiehiä. Yhä useammista solmituista kaupoista saatetaan valittaa,
mikä tietenkin osaltaan hidastaa
tavaroiden saantia ja hankaloittaa puolustusvoimien toimintaa.
Tuoreessa muistissa on vielä varusmiesten maastojalkinekauppa, joka valituskierroksen aikana johti joissakin joukko-osastoissa kiusalliseen jalkinepulaan. Kyseiset ilmiöt saavat myös runsaas-

ti julkisuutta ja saattavat antaa
väärän kuvan puolustusvoimien
toimintakyvystä. Huoli suomalaisen teollisuuden pärjäämisestä
globaalisessa kilpailussa on aitoa.
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön kentälle prikaatikenraali
Halonen arvioi laitoksen parhaiten osallistuvan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaa
tukemalla. Kasvava kurssitarjonta ja tuhansien kurssilaisten määrä näkyy ja tuntuu puolustusvoimissa. Vuosittain tarvittavan materiaalin määrä on melkoinen, oli
kyse sitten rynnäkkökiväärien
patruunoista tai kurssilaisten
vaatetuksesta. Laitos tukee
maanpuolustustyötä myös erilaisella asiantuntija-avulla. Lukuisat esitelmät ovat löytäneet reserviläiskentässä kiitolliset kuulijansa.

 Teksti: Matti Salonen
 Kuvat: Puolustusvoimat

Materiaalilaitoksen johtaja lähikuvassa
Ovesta astelee hymyilevä, hoikka mies. Jäntevä käynti kertoo hyvästä fyysisestä kunnosta ja liikunnan harrastuksesta. Ryhti on sotilaallinen, mitä todistavat kauluslaattojen leijonatkin. Tulija
on Maavoimien Materiaalilaitoksen uusi johtaja, prikaatikenraali Kyösti Halonen.
Avara, ehkä hieman karu, työhuone kertoo myös uuden johtajan tyylistä. Suuri Suomen lippu on
huoneen seinällä kunniapaikalla. Taustalle ovat jääneet virkatehtävät mm. Laskuvarjojääkärikoulun kouluttajana, Urheilukoulun johtajana ja Panssariprikaatin komentajana. MaavMatLE:n esikuntaan kävi käsky puolustusvoimien logistiikkapäällikön tehtävistä. Materiaalilaitos ei ole tyypillinen joukko-osasto. Uuteen tehtävään prikaatikenraali Halonen lähtee kuitenkin innokkaana
ja avoimin mielin
Nykyajan johtajille on luonnollista huolehtia fyysisestä hyvinvoinnistaan, mihin Tampere tarjoaakin verrattoman monipuoliset puitteet. Esimerkkiä voi näyttää monella tavalla. Prikaatikenraali Halosen viimeisimmästä laskuvarjohypystä on vasta viisi vuotta!
Nimi
Arvo
Ikä
Perhe
Otteita uralta
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Kyösti Halonen
Prikaatikenraali
53 vuotta
Puoliso Anita ja kaksi aikuista poikaa
Kadettikoulu 1978–1981
Kouluttaja, Laskuvarjojääkärikoulu
Kouluttaja, Kadettikoulu
Opettaja, Maanpuolustuskorkeakoulu
Urheilukoulun johtaja
Panssariprikaatin komentaja

Johtamisjärjestelmäpäällikkö
Monikansallisen taisteluosaston komentaja /
KFOR
Logistiikkapäällikkö 2010–2011
Virka-asema
Maavoimien materiaalilaitoksen
johtaja 2011–
Luottamustehtävät Sotilasurheiluliiton puheenjohtaja
Harrastukset
Metsästys ja kalastus
Urheilu
Kalevan kierros kahdeksan kertaa,
säännöllisesti juoksua, hiihtoa ja suunnistusta
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Näyttelyn avajaisissa lottien puheenvuoron käytti lotta Eira
Laalahti. Lotat olivat tilaisuuden kunniavieraina. Kuva:
Hannu Wirola.

Lottia avajaisjuhlassa. Lottapukuun sonnustautuneinat lotat
Anja Jalanne (oik.) ja Leena Heikkilä. Kuva: Hannu Wirola.

Lotat vapauttivat divisioonia rintamalle

Lotta Svärd 90 -näyttely kiertää Pirkanmaalla
Suomalaisten naisten vapaaehtoisjärjestö Lotta
Svärd perustettiin vuonna 1921 tukemaan suojeluskuntien tekemää
maanpuolustustyötä.
Järjestön säännöt vahvistettiin 12.9.1921. Päivälleen 90 vuotta myöhemmin, 12. syyskuuta 2011,

avattiin Museokeskus
Vapriikissa näyttely Lotta Svärd 1921–1944 –
Suomalaisten naisten
tahdon- ja voimannäyte.
Neljätoista isokokoista teksti- ja
kuvataulua sekä muutamia esineitä käsittävä näyttely on tehty
kiertonäyttelyksi. Vapriikin jälkeen se on ollut kahden viikon

jaksot Varalan Urheiluopistolla ja
Ahlman-opistolla. Jatko-ohjelma:
31.10.–13.11. Sampolan kirjasto; 14.11.–25.11. Tampereen Ammattikorkeakoulu, 28.11.–9.12.
Anna Tapion koulu, Aitoo;
12.12.–31.12. Kuohu, Kangasala;
2.1.–16.1.2012 Pääkirjasto Metso; 16.1.–24.2. Tampereen ammattioppilaitokset;
27.2.–9.3.2012 Kirjasto, Toijala;
12.3.–23.3.2012 Kirjasto, Orivesi;

26.3.–5.4.2012 Perhekeskus Pirtti, Pälkäne. Huhtikuussa näyttely on esillä Klubin Pyynikki-kabinetissa ja kesäkuussa Valtakunnallisilla Veteraanipäivillä Pirkkahallissa. Näyttelyn ovat yhteistyönä tehneet Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseo, Pirkanmaan Lottaperinne ry ja Museokeskus Vapriikki.
 Markku Rauhalahti

Tapiolan asiakkailla on. Keskitä Tapiolaan ja saat jopa 17 % alennuksen vakuutuslaskuista. Liity mukaan osoitteessa
tapiola.fi

Poikkea toimistossamme
Tapiola-ryhmä
Rautatienkatu 10
TAMPERE

•) Asiakkuusindeksi 2011
Palveluntarjoajat: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola,
Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy

,BJWBLVVUVTZIUJÕM
MÅTJPOUVULJUVTUJ
4VPNFOIZÕEZMMJTJO 
FUVPIKFMNB 
Tarkemmin ajatellen.
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Klubiohjelma
24.10.2011 – 31.12.2011
Pyynikki-kabinetissa:
Kenttäposti jatkosodassa
Kenttäposti on sota-ajan poikkeuksillisiin olosuhteisiin suunniteltu postinkuljetusjärjestelmä,
joka perustui puolustusvoimien
kenttäpostiorganisaation, postija lennätinlaitoksen sekä rautateiden yhteistoiminnalle. 1930luvun sotaharjoitusten kenttäpostikokemusten perusteella organisoitiin talvisodan kenttäpostitoiminta.
Sotavuosien kuluessa kehitettiin
kenttäpostitoimintaa edelleen ja
asemasotavaiheessa 1943-44 voi
kenttäpostin todeta toimineen
yleisen postitoiminnan varmuudella kotiseudun ja joukkojen yhteydenpitäjänä. Vuosina 1941-44
kuljetti kenttäposti kaikkiaan
noin 1040 miljoonaa kenttäpostilähetystä, josta kotiseudulta joukoille 410 miljoonaa ja joukoilta
kotiseudulle 630 miljoonaa lähetystä.
Näyttelyn on koonnut Tampereen
Filatelistiseura ry:n jäsen Uolevi Vapaa.
14.11.2011 Klo 18.00
Kuukausikokous (Vain jäsenille)
Suomen Metsäyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Juhani Karvonen:
Metsien käyttö pelastaa maailman.
18.11.2011 Klo 11.00
Kädentaidot 2011:
Ammattitaito, ilo ja inspiraatio
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa toteutettavassa messutapahtumassa keskitytään puhtaasti kotimaiseen kädentaidon
osaamiseen. Kädentaidot 2011
kokoavat kahteen suurmessuhalliin Suomen laajimman ostoskeskuksen. Mukana on huikeat yli
600 näytteilleasettajaa.
Kokoonnutaan messujen avajaisiin klo 11.00, sen päätyttyä lounaalle Messukeskuksen yläravintolaan klo 13.00, jonka jälkeen tutustumista messuihin omaan tahtiin.
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Pääsyliput 10 e/hlö hankitaan
klubin toimesta etukäteen ilmoittautumisten perusteella ja jaetaan kuukausikokouksessa 14.11.
Ilmoittautumiset Timo Tulosmaa,
timo.tulosmaa@sci.fi viimeistään
10.11.2011.
22.11.2011 Klo 16.00
Tampereen Tekijä:
Vierailu Tampereen
ammattikorkeakoululle.
Tampereen ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta noin 10 000
nuorelle opiskelijalle seitsemällä koulutusalalla. Opetus
TAMKissa painottuu erityisesti
tekniikkaan, hyvinvointipalveluihin sekä liiketalouteen, matkailuun ja kulttuuriin.
Tampereen yliopisto, Tampereen
teknillinen yliopisto ja Tampereen
ammattikorkeakoulu muodostavat Pirkanmaan maakuntakorkeakoulun, jossa laitokset toteuttavat
koulutus-, tutkimus- ja kehitystoimintaansa laajemmin Pirkanmaan seutukunnissa ja tukevat
niiden innovaatiotoimintaa.
Teemme Tampereen Tekijät-vierailun TAMKiin 22.11.2011 klo
16.00. Vierailua isännöi rehtori
Markku Lahtinen.
Ilmoittautumiset Timo Tulosmaa,
timo.tulosmaa@sci.fi tai 0407440565 viimeist. 17.11.2011.
06.12.2011
Puolustusvoimien Itsenäisyyspäivän tapahtumat Tampereella.
Tervetuloa Puolustusvoimien valtakunnalliseen itsenäisyyspäiväparaatiin liittyviin tapahtumiin.
Klo 09.00
Kunniakäynti ja seppeleenlasku
sekä seppelpartioiden lähettäminen Kalevankankaan sankarihaudalla.
Klo 10.00
Jumalanpalvelus Tampereen Tuomiokirkossa.
Klo 12.00
Paraatikatselmus ja kenttähartaus Keskustorilla.
Klo 13.00
Ohimarssi Hämeenkadulla.

06.12.2011 Klo 14.00
Tampereen Suomalaisen Klubin
itsenäisyyspäivälounas
Tälle lounaalle sonnustaudumme tummaan pukuun ja isoihin
kunniamerkkeihin. Lounaan
hinta 45 e/hlö. Pöytävaraukset
klubiravintolasta 03-2123150 tai
tilaukset@ravintolasuomalainenklubi.fi . Huomaa Puolustusvoimien paraatista johtuva myöhennetty kellonaika.
19.12.2011 Klo 18.00
Kuukausikokous ja klubin syyskokous(Vain jäsenille)
Aamulehden vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen: Aamulehti
130 vuotta.

9.1.2012 – 2.3.2012
Pyynikki-kabinetissa: Antti Hervosen maalauksia.

16.01.2012 klo 18.00
Kuukausikokous ja klubin syyskokous
(Vain
jäsenille)
Eversti evp. Pentti Väänänen:
Suomen tie talvisodasta jatkosotaan.

29.01.2012 klo 15.00
Tammisunnuntain kirkkojuhla
Tampereen Tuomiokirkossa
Juhlan järjestää Vapaussodan
Tampereen Seudun Perinneyhdistys ry.
01.03.2012 klo 18.00
Tampereen Oopperan ensi-ilta
Richard Wagner: Tannhäuser.
Tannhäuser-ooppera on eräänlainen modernin ihmisen kärsimysnäytelmä. Sen näkökulma on yksilössä, siinä, joka syntyi 1800-luvun teollistumisen myrskyissä,
kun suuret arkaaiset myytit alkoivat sortua. Tannhäuser hahmona on läheistä sukua Wagnerin Parsifalille ja sitä kautta kristillisen mytologiamme Kristukselle. Tannhäuser on tulkittava
juuri tätä kautta: kapinallisena,
ehdottoman kykenevänä rakastamaan, mutta epäsovinnaisena,
kaksinaismoralismin hengettömyyttä vihaavana.
Liput 93 e/kpl (sis lippu ja väliaikatarjoilu). Varaukset 17.12.2011
mennessä timo.tulosmaa@sci.fi
tai 040-7440565.

Biljardi
18.11.2011
YT-klubien biljardiseniorien SMturnaus ja Tampereen Suomalaisen Klubin 120-vuotisjuhlaturnaus 18-20.11.2011. Isäntinä Suomalainen Klubi, Kauppaseura ja
Ammattiklubi.

14.11.2011
Klubin kinkkukärrit.
Toimikunta: pj Seppo Leskinen
sepe1(at)elisanet.fi, siht Antti
Marjamäki, Päivä Iso-Herttua,
Mika Juoperi, Seppo Nyrjä, Rauno Pulli, Anssi Syrjänen.

Keskiviikkokerho
Tampereen Suomalaisen Klubin
Keskiviikkokerho kokoontuu Klubin Pirkanmaa-kabinetissa ja välillä myös Tampereen Kauppaseurassa keskiviikkoisin. Kokoukset alkavat klo 12.30.
Kerhomestari lähettää kerhon jäsenille kutsun ennen tapaamis-

ta ja edellyttää sitovaa ilmoittautumista. Kerhon jäsenmäärä on
tällä haavaa täynnä.
Toimikunta: pj Seppo Leskinen
sepe1(at)elisanet.fi, siht Seppo
Lehtinen susisepe(at)gmail.com,
Olli Mäkinen, Reijo Salmi, Olavi
Leskinen.
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Golf
Golf on talvikaudella pelitauolla.

Toimikunta: pj Veijo Sinkkonen
veijo.sinkkonen(at)pp.inet.fi,
Markku Huostila, Aarno Raittila,
Kalevi Riippa.

Ruutiukot
07.11.2011
Lounas ja esitelmä
Professori Pentti Tuohimaa: D-vitamiini ja vanheneminen.

05.12.2011
Lounas ja esitelmä
Dipl. ins. Jorma Huura: Suomen
siltojen historia

14.11.2011
Lounas. Lyhytfilmiesitys

12.12.2011
Lounas. Lyhytfilmiesitys

21.11.2011
Lounas ja esitelmä
Dipl.ins. Martti Määttänen: YDNA -analyysi suvun juurien ja
esihistorian selventäjänä.

Toimikunta: Sadanpäämies Vesa Rinkinen rinkiset(at)kotiposti.net, Ruutisihteeri Jorma Hautala jorma.t.hautala@gmail.com,
Jorma Kotisaari, Matti Ponsi,
Olavi Suvitie, Pentti Turunen,
Pertti Ylätupa.

28.11.2011
Ruutiukkojen joululounas avec.

Klubinaiset
07.11.2011 klo 09.00
TV 2 ja “Tartu mikkiin”
Tutustutaan televisio-ohjelman
tekoon osallistumalla yleisönä
“Tartu mikkiin” -ohjelman nauhoituksiin Tampereen Tohlopissa. Varaa koko iltapäivä, tarkka
aika varmistuu tuonnempana.
Kimppakuljetus. Kaksikymmentä nopeinta mahtuvat mukaan!
Ilmoittautumiset Raija Saarelaiselle raija.saarelainen@rokki.net
tai puh. 0400 238 186.
15.12.2011 klo 11.30
Joululounas ja glögi
& piparkakku
Kokoonnutaan Klubille lounaal-

le sekä glögille & piparkakuille
vapaamuotoiseen joulunalusajan
keskusteluhetkeen. Samalla
voimme pohtia tulevan vuoden
ohjelmaamme ja antaa toisillemme hyviä joululahjaideoita. Ilmoittautuminen Jaana Jääheimolle 8.12. mennessä joko
sähköpostilla
jaana.jaaheimo@varala.fi tai
puh 050-3295 277.
Toimikunta: pj Jaana Jääheimo
jaana.jaaheimo(at)varala.fi, Kristiina Jaatinen, Irmeli Jokilampi,
Helena Perälä, Raija Saarelainen, Maarit Vähäsaari.

www.tampereensuomalainenklubi.fi

Uudet jäsenet
Klubiin ajalla 14.02.2011–29.08.2011
otetut uudet jäsenet:
Liittymispäivä 14.02.2011
Barsk, Jaakko
Koskinen, Tapio
Myllykoski, Kullervo
Salonen, Kari
Liittymispäivä 14.03.2011
Laakkonen, Pertti
Nikkilä, Kalevi
Sasi, Ilkka
Liittymispäivä 11.04.2011
Aho, Heikki
Hyvätti, Minna
Juusenaho, Riitta
Päivinen, Maarit
Rantanen, Pekka
Suvanto, Kari

Liittymispäivä 30.05.2011
Asula-Myllynen, Ritva
Halme, Esa
Kallio, Martti
Nikkari, Sirkka
Palomäki, Pekka
Saarinen-Laine, Marju
Tanskanen, Torsti
Virtapohja, Harri
Liittymispäivä 29.08.2011
Pullinen, Risto
Rissanen, Leila

Edesmenneet
Klubin tietoon ovat tulleet seuraavien jäsenten
poismenot ajalla 16.02.2011 - 30.10.2011:
Arjanne, Matti
Heikel, Aslak
Hellén Teuvo
Hietula, Harri
Home, Matti
Jokiranta, Olavi
Juvonen, Mauno
Kokkonen, Heikki
Koski, Erkki
Kuivasto, Juhani
Kulmala, Pekka
Mattinen, Aarre

Ollila, Tuovi
Räisänen, Arvo
Saarinen, Pekka
Savolainen, Antti
Seppälä, Kalevi
Seppälä Pekka H
Sisto, Yrjö
Toikka, Antti
Törmä, Pekka
Uusitalo, Veikko
Vettenranta, Onni
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Kirjanmerkki
21.11.2011 klo 18.00
Panu Rajala: Naisten mies ja aatteiden. Juhani Ahon elämäntaide.
Johannes Brofeltina 150 vuotta
sitten Lapinlahden Väärnin pappilassa syntyneen Juhani Ahon
elämästä on ehditty tekemään
monta kirjaa. Ensimmäisen kattavan elämäkerran laati heti tuoreeltaan kuoleman jälkeen hänen
oma poikansa Antti Aho. Erityisellä kiinnostuksella on tutkittu
Ahon ja häneen liittyneiden naisten suhteita, koska ne olivat jo

omana aikanaan yleisesti kiinnostavia ja kohuttuja.
Panu Rajala jos kuka on ollut mies
paikallaan tekemään nyt yhteenvetoa kaikesta, mitä Ahosta sanottu tätä ennen ja mitä on löydettävissä vielä arkistojen kätköistä.
Panu Rajala jälleen vieraana Kirjanmerkissä, tervetuloa kuulemaan!

TAMPEREEN SUOMALAISEN KLUBIN

JÄSENMERKKI

Toimikunta: pj Inkeri Haarla-Kettunen inkeri.haarla-kettunen(at)
pp.inet.fi , Hannu Jokiluoma, Timo Tulosmaa.
Rintamerkin suunnittelu:
Jyrki Kartila / Religraaﬁ Oy
suomen@pinssikeskus.ﬁ

HINTAAN

10€

Palveleva suomalainen
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Pinssi on ostettavissa
Tampereen Suomalaisen
Klubin ravintolasta
Tiedustelut: Seppo Lehtinen,
susisepe(at)gmail.com
044-377 3870.
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Klubillamme hyvä golfkesä
Kulunut kesä oli ainakin Tampereen seudulla hyvä ulkoilun harrastajille. Niinpä golfkentillä ovat
viihtyneet sellaisetkin pelaajat,
jotka haluavat nauttia kauniista
ilmasta ja kuivasta kentästä, sateella heitä ei pelaamassa näe.
Myös Tampereen Suomalaisen
Klubin golfareita on voinut tavata
eri kentillä. Hyvä niin, sillä tutkimukset osoittavat edelleen golfin
olevan erittäin hyvä liikuntamuoto myös iäkkäämmille. Ja onhan
Klubimme golfareiden keski-ikä
noin 67 vuotta. Golftoimikunnan
puolesta haluan kiittää kaikkia
Klubimme golfareita, jotka ovat tavalla tai toisella olleet mukana
harrastuksessamme. Toivottavasti olette saaneet hyvää mieltä ja
terveyttä kuluneena kesänä.

Klubimme mukana YTklubien SM-golfkisassa
YT-klubien XIX Golfmestaruuskilpailut järjestettiin tänä vuonna
26.8.2011 Nokialla Nokia River
Golfin 18-reikäisellä kentällä. Kil-

YT-Klubien SM-golfkilpailun voittaneessa joukkueessa pelasivat Sami Eljaala (vasemmalla) ja Markus Heikkilä.
pailu käytiin kaksimiehisin joukkuein, joita oli mukana yhteensä
36. YT-klubien joukkueita oli saapunut kahdeksasta kaupungista:
Tampereelta, Oulusta, Kuopiosta, Raumalta, Helsingistä, Mikkelistä, Kemistä, Savonlinnasta ja
Varkaudesta.
Tampereen Suomalaisesta Klubista oli mukana kolme kaksimiehistä joukkuetta, jotka muodostuivat Klubin omien mestaruuskilpailujen (15.6.2011) perusteella seuraaviksi: 1. joukkue P a s i - H e i k k i
R a n n i s t o ja A n t e r o H a g b e r g, 2.

joukkue Jorma Pokkinen ja H a nn u H e m a n u s sekä 3. joukkue
M a r k k u H u o s t i l a ja Ve i j o S i n k konen. Klubin omat golfkisat voittanut Kalervo Sipi, joka olisi kuulunut joukkueeseen, oli matkoilla.
Kilpailu pelattiin tasoituksellisena lyöntipelinä, jossa joukkueen
jäsenen henkilökohtaiseksi tasoitukseksi laskettiin 3/4 hänen kilpailutasoituksestaan (kentän slope huomioituna). Joukkueen tulokseksi laskettiin molempien pelaajien nettotulosten summa. Klu-

bimme joukkueet 1. ja 3. jakoivat
yhdessä kilpailun kuudennen sijan, molempien joukkueiden tuloksen ollessa 154 lyöntiä, mikä oli
vain kaksi lyöntiä enemmän kuin
pronssia voittaneen joukkueen tulos. Palkitut kolme ensimmäistä
joukkuetta edustivat Tampereen
Kauppaseuraa.
River-kentän par-luku on 73 ja
kentän slope täysin tasoituksin
huomioon otettuna Klubimme pelaajista paras oli Pasi-Heikki Rannisto tuloksella viisi alle parin, toisena Veijo Sinkkonen yksi alle parin ja kolmantena Markku Huostila tasan par-tuloksellaan. Henkilökohtaisista tuloksista palkittiin
vain paras scratchtulos 76, jonka
pelasi M i k a Tolonen. Klubimme
parhaan scratchtuloksen 88 (=
lyöntitulos ilman tasoituksia) pelasi Markku Huostila
Vuoden 2012 YT-klubien golfmestaruuskilpailut järjestetään
ennakkotiedon mukaan Tarinagolfin kentällä Siilinjärvellä.
 Veijo Sinkkonen
golftoimikunnan pj

Rahasta puheen ollen...
Toisinaan lompakon pohjalle on ehtinyt kertyä varallisuutta sen verran, että
raha-asioista haluaa keskustella asiantuntijan kanssa. OP-Private Tampere
tarjoaa varainhoitopalvelut ja henkilökohtaisen varainhoitajan, joten tiedät aina,
kenen puoleen kääntyä. Sijaintimme Tampereella takaa, että olemme lähellä
ja helposti tavoitettavissa. Kun haluat jutella varallisuutesi hoitoon liittyvistä
asioista, ota yhteyttä. Koko 20 hengen asiantuntijaryhmämme on käytössäsi.
Kai Kalajainen
johtaja, OP-Private
OP-Private-varainhoitajillamme on Arvopaperivälittäjien yhdistyksen tutkinto ja
jokaisella pitkä alan työkokemus. Tiimityömme takaa, että suosituksiemme takana
on monipuolinen näkemys ja voit luottaa, että toimimme sinun eduksesi.
OP-Private palvelee sinua kaikissa varallisuuteen liittyvissä asioissa aina sijoittamisesta
rahoitukseen, vakuutuksista verotukseen. Soita puh. 010 254 6269.

Yhdessä hyvä tulee.

OP-Private
Hämeenkatu 12, 4. kerros, TAMPERE
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Ruutiukkojen syntysanat 40 vuotta sitten
Tampereen Suomalaisen Klubin seniorikerhon perustaja oli
Eero Kivelä, Tolvajärven taisteluista tunnettu Talvisodan kapteeni, sittemmin jatkosodan 18.
D:ssa taistellut Mannerheim-ristin ritari ja majuri, myöhemmin
reservin everstiluutnantti. Joulun maissa vuonna 1971 Eero Kivelä kutsui Unto Lehmusvirran
ja U u n o S a l m i s e n keskustelemaan Klubille ja esitti, että koska Klubissa on paljon eläkeläisjäseniä, joita ei kiinnosta biljardi eikä kortinpeluu, perustettaisiin keskustelukerho, johon pääsevät vain eläkkeellä olevat jäsenet. Vuoden 1972 aikana alkoi
maanantaisin 5-10 miestä lähinnä Kivelän kutsumina kokoontua
lounaalle ja keskustelemaan. Tämä veljespiiri koostui niistä Klubin jäsenistä, jotka olivat sotiemme veteraaneja. Tämän takia on
luonnollista, että ensialkuun tapaamisissa muisteltiin sotaa sen
ohella, että paranneltiin maail-

maa.
Vuoden 1973 aikana veljespiirin toimintamuodot vakiintuivat
ja marraskuussa Eero Kivelä selosti Klubin johtokunnalle ”lounaskokousten järjestelysuunnitelmaa, jonka mukaan alustava
kokous on 12.11.1973”. Mainittuna päivänä päätettiin perustaa
Tampereen Suomalaisen Klubin
seniorikerho. Kerho perustettiin
19.11.1973. Näin oli kerhon toiminta virallisesti alkanut. – Kerhon perustamisesta tulee siis tänä syksynä kuluneeksi 38 vuotta.
Ruutiukkojen 40-vuotisjuhlaa vietetään kahden vuoden kuluttua,
vahvistaa Vesa Rinkinen, Ruutiukkojen sadanpäämies.

Toiminnan tarkoitus
Ruutiukkojen toiminta perustuu
Tampereen Suomalaisen Klubin
aatteellisiin tarkoitusperiin. Siten ohjelmien keskeisiä aiheita
ovat suomalaisen kulttuurin ja
suomalaiskansallisten perintei-

Joka maanantai kokoontuu Klubin Marskin saliin noin 80
ruutiukkoa lounaskokoukseensa. Lisäksi toimintaan kuuluu
perinnetapahtumia, matkoja, retkiä sekä joululounas avec.
den vaaliminen sekä isänmaallisten asioiden ja yhteiskunnallisten kysymysten harrastus. Kun
ruutiukot toiminnan alkuvaiheessa olivat sodan käyneitä miehiä
ja yhäkin huomattava osa jäsenistä on sotiemme veteraaneja, on
luonnollista, että sotiemme muisto, veteraanien perintö ja maanpuolustuskysymykset ovat toimin-

nassa keskeisiä.
Hallinto ja toimiva johto
Kerhon toimintaa johtaa puheenjohtaja, josta ruutiukot käyttävät
nimitystä sadanpäämies. Nimitys
on peräisin ajalta, jolloin ruutiukkoja oli noin 100; nykyään jäsenmäärä on 240. Sadanpäämiehen apuna toimii ruutisihteeri.

Kirjanmerkki - kirjan ystävien kerho
Kirjanmerkkikerho on kokoontunut maaliskuusta 2010 lähtien
isänmaallishistoriallisessa viitekehyksessä merkittävien suomalaisen kirjailijoiden ja kirjojen parissa. Idea kerhon perustamisesta virisi harrastuksekseen lukevan puheenjohtajan kiinnostuksesta Suomen historian vaiheisiin, etenkin poliittiseen ja sotahistoriaan. Ajankohtaiset henkilökuvaukset valottavat historiaa tuoreella ja uudella tavalla tämän ajan perspektiivistä. Ajatus
sopi Suomalaisen Klubin aatemaailmaan ja kerho saavutti pian
vakiintuneen ja aktiivisen kuulijakunnan. Alkuperäinen tavoite
esitellä suomalaisia merkkikirjailijoita ja merkkikirjoja on toteutunut hyvin.
Ensimmäiseen Kirjanmerkkiin
keväällä 2010 saimme vieraaksemme P a n u R a j a l a n, jonka esitelmä Yrjö Jylhästä aloitti toinen
toistaan hienompien esitelmien
kavalkadin. Sarjaa jatkoivat pro-
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Matti Klinge Kirjanmerkkikerhon vieraana helmikuussa 2011
fessori M a r t t i H ä i k i ö esitelmällään V. A. Koskenniemestä, FT
L a s s i S a r e s s a l o ”Pois Suomesta”-teoksellaan ja M a t t i K l i n g e
Poliittisella Runebergillään. Presidentti Urho Kekkosen elämään
ja vaiheisiin perehdyimme kolmesta eri näkökulmasta. Toimittaja Aino Suhola valotti Kekkosen elämää puolison Sylvi Kekkosen silmin, historiantutkija J u k k a Ta r k k a toi Kekkosen aikaan
poliittisen ulottuvuuden teoksellaan Max Jakobsonin elämästä ja

P e k k a V i s u r i puolustuspoliittisen näkökulman teoksellaan
Idän ja lännen välissä – puolustuspolitiikka Urho Kekkosen kaudella.
Kirjanmerkin toteutustapa on
ollut toimiva. Kirjailija on pääosassa ja esitelmät ovat olleet
huolella valmisteltuja. Kysymyksille on aina jäänyt sopivasti tilaa
ja halukkaat ovat voineet tilaisuuden yhteydessä hankkia teoksen
kirjailijan omistuskirjoituksella.
Toistaiseksi Kirjanmerkki jatkaa

hyväksi koetulla linjalla kokoontuen noin kerran kuukaudessa
kesäkautta lukuun ottamatta.
Esiteltävät teokset ovat yleensä
mahdollisimman tuoreita ja ajankohtaisia. Tulevista kirjanmerkkiaiheista voi esittää toiveita,
mutta puheenjohtaja viime kädessä tekee valinnat käyttäen
apunaan tarvittaessa työryhmää.
Jäämme mielenkiinnolla odottamaan vuoden 2012 kirjallisuustarjontaa. Kevään 2012 ohjelma
vahvistetaan lähempänä joulua.
Kirjanmerkkikerho on avoin
Klubin jäsenille puolisoineen. Tilaisuuksissa on ollut vaihdellen
15–35 henkilöä. Omakustanteisten tarjoilujen järjestämiseksi tilaisuuksiin ilmoittaudutaan jatkossa puheenjohtaja Inkeri Haarla-Kettuselle puh. 050-567 8165
tai sähköpostitse inkeri.haarlakettunen(at)pp.inet.fi.
 Inkeri Haarla-Kettunen
Kirjanmerkkikerhon pj.
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Klubinaiset retkeilivät
syksyisessä Sastamalassa
Klubinaisten reipas retkikunta lastautui 17.9.
Varalan pikkubussiin ja
muutamaan henkilöautoon suunnaten matkansa kohti syksyn väreissä hehkunutta Sastamalaa. Retken järjestelyistä vastasi ansiokkaasti Klubinaisten toimikunnan jäsen Helena
Perälä.
Ensimmäinen kohde oli Tyrvään
Pyhän Olavin kirkko, jossa oppaat
olivat meitä vastassa. Kirkkorakennus ja sen historian monet
vaiheet tekivät vaikutuksen retkeläisiin, samoin O s m o R a u h a lan ja Kuutti Lavosen puhutteleva taide. Moni meistä palannee
vielä myöhemmin tutustumaan

Helena Perälä toivotti Klubinaiset seuralaisineen tervetulleiksi Sastamalaan ja kertoi päivän
ohjelmasta.
maalauksiin tarkemmin, niin
kiinnostavia ne olivat.
Kirkosta suuntasimme muodin
temppeliin Vammalan keskustaan. Jari Nikkanen isännöi meitä naisten ja miesten asusteliikkeessä AN Best Manissa. Hän oli
kutsunut J u k k a R i n t a l a n edustajan esittelemään upeaa uutta
mallistoa. Tuulihattuja ja kuohuviiniä maistellen katsoimme tal-

tioinnin viimeisimmästä muotinäytöksestä ja tutustuimme sen
jälkeen itse vaatteisiin. Rintalan
eleganssia nähtäneenkin klubinaisten yllä tulevissa juhlissa.
Viimeinen etappi oli Ellivuori
ja siellä nautittu maukas lounas.
Ellivuoren isäntä, hotelliyrittäjä
A r i E s k o l a kertoi kuluneista
kymmenestä vuodesta hotellin
johdossa ja valotti tulevaisuuden-

suunnitelmia. Ellivuoresta matka jatkui takaisin Tampereelle,
jonne palasimme iloisin mielin
retken mukavasta tunnelmasta
nauttien.
Klubinaisten toiminta jatkuu
lokakuun lounasesitelmällä, marraskuussa teemme visiitin TV2:n
studiolle Tohloppiin ja joulukuussa nautimme joululounaan.
 Irmeli Jokilampi
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Kuvasatoa Klubin toiminnasta

Klubin juhlasoutu starttasi Virtain satamasta kohti Tamperetta.

Ruutiukot kevätretkellä Haralanharjulla.

Klubin ryhmä Kölnin Tuomiokirkon seinustalla.

Sadanpäämiehen onnittelu
98-vuotiaalle Alpo Haralalle.

Vappulounas on Klubinkin keväinen juhla.

Viestiveljet konsertissa Klubilla.

Sibelius-festivaalilla Sinfonia Lahti Okko Kamun johtamana,
mukana bussilastillinen klubilaisia. Kuva: Markus Henttonen

Tattoo-konsertti Hakametsän jäähallissa keräsi lähes 100 klubilaista. Kuva: Puolustusvoimat.
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Docella
NAINEN KEITTIÖSSÄ

Haluatko, että keittiössäsi tehdään aitoa kotiruokaa?
Onko Sinulla tarvetta saada lähimmäisellesi apua
lomasi aikana? Olisiko ihanaa, jos ammatti-ihminen
suunnittelisi juhlat puolestasi ja auttaisi niiden
toteuttamisessa? Toivoisitko, että pyykkisi olisi pestynä
ja silitettynä sekä kotisi siivottuna, kun tulet kotiin
kiireisen työpäivän jälkeen? Tarvitsetko seuraa ja apua
kauppaan, torille tai teatteriin?
Tähän kaikkeen ratkaisun tarjoaa laadukas,
luotettava ja monipuolinen koti- ja juhlapalvelu Docella.
Palvelen kotitalouksia ja pienyrityksiä
Tampereen keskustan alueella.
Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voin auttaa Sinua.
Docella – koti- ja juhlapalvelu
Jaana Mäkinen
puh. 040 570 1797
ZpORWVZ[P!QHHUHTHRPULU'KVJLSSHÄ
^^^MHJLIVVRJVTKVJLSSHÄ
Y-tunnus: 2408847-3

www.tt-gaskets.fi
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Kun on juhlan aika!
Mainiot puitteet juhlaan
tarjoaa Marskin sali tai monta erikokoista kabinettiamme.
Tilattavissa myös herkullisia
kabinettilounaita.
Kokouspaketit 10-36 euroa.

Tervetuloa lounaalle!
Kaupungin maittavin lounaspöytä
katettuna ma-pe klo 11-14

Itsenäisyyspäivän lounas
Tiistaina 6.12. klo 14. Varaa paikkasi ajoissa!

Pikkujoulubuffet 2011
Jouluinen sipulisilli ja smetanasilli
Konjakkigraavattu merilohi ja sinappikastike
Loimulohi
Tilliperunat
Maalaismaksapatee ja puolukkahillo
Kananmunan puolikkaat ja katkarapuja
Rosolli ja kermakastike
Metsäsienisalaatti
Vihersalaatti
Perinteinen joulukinkku kylmänä
Lanttulaatikko, porkkanalaatikko
ja imelletty perunalaatikko
Naudanlihavatkuli
Talon leipää ja voita
Hinta 36 euroa
Luumukreemi
• Ennakkotilaus
• Minimiveloitus
30 henkilöä

Lounas- ja tilausravintola Tampereen Suomalainen Klubi
Ravintoloitsijat Seija ja Matti Karppanen
Puutarhakatu 13 • 33210 Tampere
Puh. (03) 212 3150 • Gsm 0500 733 642
tilaukset@ravintolasuomalainenklubi.ﬁ
www.ravintolasuomalainenklubi.ﬁ

1 2 0 V.
Ravintola Tampereen
Suomalainen Klubi
palvelee kaikissa ravintolaja catering-asioissa.
Tilamme sopivat isoille
ja pienille ryhmille.

